UCHWAŁA NR XXX/872/2020
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284)
oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statutach żłobków stanowiących załączniki o nr 1-43 do uchwały nr
XVIII/382/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutów
żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4626, z
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załącznikach o numerach: 1-6, 8, 10, 11, 13-18, 20, 23-30, 32, 33, 35-38, 40-43:
a) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy
dziecko posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
Wybrane przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie.
Kolejki do żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może
nastąpić bez względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego
żłobka w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej
w wersji elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci
uczęszczania dziecka do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d,
f-i oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek
nie zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu
informatycznego.”,
b) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują,
jakie kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”,
c) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10.1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa
1)
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się liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z
nich nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej
leczenia, rehabilitacji i edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
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orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej
18 roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę
punktów przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za
jedno z tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w
ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych
kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to
kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt
2 lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego
z tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których
mowa w § 10 ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek
spełnia wymaganą liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana
jest umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”,
d) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11.1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy
taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku decyduje kolejność złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną
sytuację rodziny należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”;
2) w załącznikach o numerach: 7, 9, 12, 19, 21, 22, 34 i 39:
a) § 10 otrzymuje brzmienie:
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„§10.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy
dziecko posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
Wybrane przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie.
Kolejki do żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może
nastąpić bez względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego
żłobka w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej
w wersji elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci
uczęszczania dziecka do Żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1,2 lit. a-d, fi oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek
nie zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu
informatycznego.”,
b) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują,
jakie kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”,
c) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11.1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa
się liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z
nich nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
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f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej
leczenia, rehabilitacji i edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej
18 roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę
punktów przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za
jedno z tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w
ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych
kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to
kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt
2 lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego
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z tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których
mowa w § 11 ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek
spełnia wymaganą liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana
jest umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika
Żłobka, dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio
rodzic, rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub
kryterium nie spełniają.”,
d) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12.1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy
taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wnioskudecyduje kolejność złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną
sytuację rodziny należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”;
3) w załączniku nr 31:
a) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10.1.Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy
dziecko posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
Wybrane przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie.
Kolejki do żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może
nastąpić bez względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego
żłobka w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej
w wersji elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci
uczęszczania dziecka do Żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1,2 lit. a-d, fi oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek
nie zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu
informatycznego.”,
b) §10a otrzymuje brzmienie:
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„§10a. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci niepełnosprawne lub ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o
niepełnosprawności, w tym dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności
nieprzyjęte do innego żłobka m.st. Warszawy z powodu braku możliwości
zapewnienia przez ten żłobek szczególnej opieki wymaganej ze względu na stan
ich zdrowia.”,
c) w §10b po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują,
jakie kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”,
d) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa
się liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z
nich nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
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egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej
leczenia, rehabilitacji i edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej
18 roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę
punktów przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za
jedno z tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w
ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych
kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to
kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt
2 lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego
z tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których
mowa w § 11 ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek
spełnia wymaganą liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana
jest umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika
Żłobka, dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio
rodzic, rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub
kryterium nie spełniają.”,
e) §12 otrzymuje brzmienie:
„§12.1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku z zachowaniem
pierwszeństwa, o którym mowa w § 10a, decyduje większa liczba punktów za
spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką samą liczbę
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punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność złożenia
wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną
sytuację rodziny należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 2. W statucie Żłobka nr 39 w Warszawie, ul. Muszlowa 17 stanowiącym załącznik do
uchwały nr XVII/327/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
utworzenia żłobka i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3668, z
2012 r. poz. 4577, z 2014 r. poz. 8324, z 2018 r. poz. 8756 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i
14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do Żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
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b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
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z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 3. W statucie Żłobka nr 45 w Warszawie, ul. Pawlikowskiego 2 stanowiącym
załącznik do uchwały nr XXIII/467/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. w
sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz.5544, z 2012 r. poz. 4576 i 5476, z 2014 r. poz. 8325, z 2018 r. poz. 8757 oraz z 2019 r.
poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
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„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
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przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
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ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 4. W statucie Żłobka nr 46 w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 70/72 stanowiącym
załącznik do uchwały nr XLVII/1286/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2012r.
w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
8032, z 2014 r. poz. 8326, z 2015 r. poz. 1893, z 2018 r. poz. 8758 oraz z 2019 r. poz. 2581,
5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§10a. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci niepełnosprawne lub ze
specjalnymi
potrzebami
rozwojowymi
nieposiadające
orzeczenia
o
niepełnosprawności, w tym dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności nieprzyjęte do
innego żłobka m.st. Warszawy z powodu braku możliwości zapewnienia przez ten
żłobek szczególnej opieki wymaganej ze względu na stan ich zdrowia.”;
3) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
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wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 12
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
5) §13 otrzymuje brzmienie:
„§13.1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku z zachowaniem
pierwszeństwa, o którym mowa w § 10a, decyduje większa liczba punktów za
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spełnianie kryteriów wskazanych w § 12. W przypadku, gdy taką samą liczbę
punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność złożenia
wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 5. W statucie Żłobka nr 47 w Warszawie, ul. Chodecka 2 stanowiącym załącznik do
uchwały nr LXI/1698/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie
utworzenia żłobka i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8444, z
2014 r. poz. 8323, z 2015 r. poz. 1894, z 2018 r. poz. 8759 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i
14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§10a. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci niepełnosprawne lub ze
specjalnymi
potrzebami
rozwojowymi
nieposiadające
orzeczenia
o
niepełnosprawności, w tym dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności nieprzyjęte do
innego żłobka m.st. Warszawy z powodu braku możliwości zapewnienia przez ten
żłobek szczególnej opieki wymaganej ze względu na stan ich zdrowia.”;
3) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
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kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
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d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 12
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
5) §13 otrzymuje brzmienie:
„§13.1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku z zachowaniem
pierwszeństwa, o którym mowa w § 10a, decyduje większa liczba punktów za
spełnianie kryteriów wskazanych w § 12. W przypadku, gdy taką samą liczbę
punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność złożenia
wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
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Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 6. W statucie Żłobka nr 48 w Warszawie, ul. Czerwona Droga 6 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LXI/1699/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w
sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków
m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
8445 i 9705, z 2014 r. poz. 8322, z 2015 r. poz. 4320, z 2018 r. poz. 8760 oraz z 2019 r. poz.
2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9b po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
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c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
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pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9b ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 7. W statucie Żłobka nr 49 w Warszawie, ul. 6 Sierpnia 1/5 stanowiącym załącznik
do uchwały nr LXXI/1849/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie
utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.
Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12866, z
2014 r. poz. 8321, z 2015 r. poz. 4321, z 2018 r. 8761 oraz z 2019r. poz. 2581, 5404 i 14466)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
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względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
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sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
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„§ 12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 8. W statucie Żłobka nr 50 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LXXVIII/2017/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 3526 i 8327, z 2015 r. poz. 4319, z 2018 r. poz. 8762 oraz z 2019 r. poz. 2581,
5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§10a. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci niepełnosprawne lub ze
specjalnymi
potrzebami
rozwojowymi
nieposiadające
orzeczenia
o
niepełnosprawności, w tym dzieci niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności nieprzyjęte do
innego żłobka m.st. Warszawy z powodu braku możliwości zapewnienia przez ten
żłobek szczególnej opieki wymaganej ze względu na stan ich zdrowia.”;
3) w § 11a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
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kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
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d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 11a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 12
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
5) §13 otrzymuje brzmienie:
„§13.1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku z zachowaniem
pierwszeństwa, o którym mowa w § 10a, decyduje większa liczba punktów za
spełnianie kryteriów wskazanych w § 12. W przypadku, gdy taką samą liczbę
punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność złożenia
wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy.”.
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§ 9. W statucie Żłobka nr 51 w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 81 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LXXXIV/2161/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie (Dz. Urz.Woj.
Maz. poz. 6846 i 8328, z 2018 r. poz. 8763 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
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podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
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4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 10. W statucie Żłobka nr 52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a
stanowiącym załącznik do uchwały nr XCI/2327/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25
września 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli
Ledóchowskiej 8a (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9744, z 2018 r. poz. 8764 oraz z 2019 r. poz.
2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
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elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
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związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
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złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 11. W statucie Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXII/556/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1307, z
2017 r. poz. 6074, z 2018 r. poz. 8765 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
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c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
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1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 12. W statucie Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19 stanowiącym załącznik do
uchwały nr XXII/557/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1308, z 2018
r. poz. 8766 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
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posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
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wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
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korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 13. W statucie Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28 stanowiącym załącznik
do uchwały nr XXXVII/947/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10282, z
2018 r. poz. 8767 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
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„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
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5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
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§ 14. W statucie Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LII/1260/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w
sprawie utworzenia Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
6069, z 2018 r. poz. 8768 oraz z 2019r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
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d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
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lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 15. W statucie Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 stanowiącym załącznik
do uchwały nr LII/1261/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6070, z
2018 r. poz. 8769 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
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5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
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edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
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dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 16. W statucie Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24 stanowiącym załącznik
do uchwały nr LII/1262/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6071, z
2018 r. poz. 8770 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
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a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
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przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 17. W statucie Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LII/1263/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w
sprawie utworzenia Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
6072, z 2018 r. poz. 8771 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
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trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
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h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
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dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 18. W statucie Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A stanowiącym załącznik
do uchwały nr LII/1264/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6073, z
2018 r. poz. 8772 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404, 11636 i 14466) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
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liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
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orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 19. W statucie Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A
stanowiącym załącznik do uchwały nr LVII/1488/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16
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listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 1A (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10675, z 2018 r. poz. 8773 oraz z 2019 r. poz.
2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
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podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
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5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 20. W statucie Żłobka nr 62 w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja 2 stanowiącym załącznik
do uchwały nr LXXIII/2023/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 62 w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8774
oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1,2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
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ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
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ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
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które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 21. W statucie Żłobka nr 63 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 9 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LXXIII/2024/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Żłobka nr 63 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 9 (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 8775 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
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b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
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wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 22. W statucie Żłobka nr 64 w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 89 stanowiącym
załącznik do uchwały nr LXXIII/2025/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Żłobka nr 64 w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 89 (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8776 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
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żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
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i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
63
Numer wersji: 14; Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2020 10:11

4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 23. W statucie Żłobka nr 65 w Warszawie, ul. Spartańska 2 stanowiącym załącznik
do uchwały nr LXXV/2152/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie utworzenia Żłobka nr 65 w Warszawie, ul. Spartańska 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz.
10160 oraz z 2019 r. poz. 2581, 5404 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1,2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
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Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
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funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 9a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 24. W statucie Żłobka nr 66 w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 26a stanowiącym
załącznik do uchwały nr VII/97/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie utworzenia Żłobka nr 66 w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 26a (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2578, 5404, 11636 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
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wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 9b po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
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zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
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warunków, o których mowa w § 9b ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 10
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 10. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 25. W statucie Żłobka nr 67 w Warszawie, ul. Antoniego Pankracego Łaguny 1
stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/373/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca
2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 67 w Warszawie, ul. Antoniego Pankracego Łaguny
1 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9017, 11636 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
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c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7
dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
71
Numer wersji: 14; Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2020 10:11

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 26. W statucie Żłobka nr 68 w Warszawie, ul. Cynamonowa 7 stanowiącym
załącznik do uchwały nr XV/374/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie
utworzenia Żłobka nr 68 w Warszawie, ul. Cynamonowa 7 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9018,
11636 i 14466) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9.1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobków m.st. Warszawy prowadzi się z
wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców z chwilą, kiedy dziecko
posiada nadany numer PESEL.
3. Rodzic składa wniosek w systemie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej niż do
trzech żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę. W przypadku złożenia
wniosku do więcej niż trzech żłobków - wniosek nie podlega rozpatrzeniu. Wybrane
przez rodzica podczas rekrutacji żłobki traktowane są równorzędnie. Kolejki do
żłobków wybranych przez rodzica są niezależne, a kwalifikacja może nastąpić bez
względu na kolejność wybranego żłobka.
4. Po zakwalifikowaniu się dziecka do żłobka rodzic składa wniosek do tego żłobka
w formie papierowej w terminie wskazanym w wiadomości przekazanej w wersji
elektronicznej, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczęszczania dziecka
do żłobka.
5. W przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a-d, f-i
oraz pkt 5, co wiąże się z przetwarzaniem danych niewymienionych w art. 3a
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z wnioskiem rodzic składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wniosek należy aktualizować corocznie do 15 stycznia danego roku. Wniosek nie
zaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z systemu informatycznego.”;
2) w § 10a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.Rodzic lub rodzice wybierając kryteria przy składaniu wniosku deklarują, jakie
kryteria spełniają lub będą spełniać do dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się
liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla m.st.
Warszawy – 30 punktów;
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do
urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy - 30 punktów;
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla
m.st. Warszawy – 15 punktów;
2) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice są zatrudnieni i żaden z nich
nie korzysta z urlopu wychowawczego – 40 punktów,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej działalności w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem - 40 punktów,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie korzystają z niego a
przynajmniej jeden z nich korzysta z obniżonego czasu pracy na
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podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu
wychowawczego, nie korzysta z niego a korzysta z obniżonego czasu pracy na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – 40 punktów,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się w trybie dziennym,
lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 40 punktów,
f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z nich
zawiesił działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem – 15 punktów,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i korzysta z urlopu
wychowawczego lub zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – 15 punktów,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień
niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji – 30 punktów,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i
edukacji –30 punktów;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o
niepełnosprawności – 2 punkty;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z
orzeczoną niepełnosprawnością - 4 punkty;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18
roku życia - 5 punktów;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której
funkcjonuje Żłobek wybrany przez rodzica – 1 punkt
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia następujących sytuacji:
1) jeśli dziecko wychowują oboje rodzice i jeden z nich spełnia jedno albo kilka
kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c lub e - to przyznaje się
punkty tylko za jedno z tych kryteriów w wysokości stanowiącej połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
2) jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia kilka kryteriów spośród
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d lub e – to przyznaje się punkty tylko za jedno z
tych kryteriów;
3) jeśli każdy z rodziców spełnia jedno inne kryterium spośród wskazanych w ust. 1
pkt 2 lit. a, b, c lub e – to każdemu z nich przyznaje się połowę punktów
przewidzianych za to kryterium;
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4) jeśli każdy z rodziców spełnia kilka kryteriów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to każdemu przyznaje się punkty tylko za jedno z tych kryteriów w
wysokości stanowiącej połowę punktów przewidzianych za to kryterium;
5) jeśli rodzice razem spełniają te same kryteria spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2
lit. a, b, c lub e – to rodzicom przyznaje się punkty za spełnianie tylko jednego z
tych kryteriów.
3. Na żądanie kierownika Żłobka i w terminie przez niego
ustalonym rodzice przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków, o których mowa w § 10a ust. 1, oraz kryteriów, o których mowa w § 11
ust. 1. Jeśli na podstawie przedłożonych dokumentów wniosek spełnia wymaganą
liczbę punktów warunkującą przyjęcie do Żłobka - zawierana jest umowa w sprawie
korzystania z usług Żłobka.
4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez kierownika Żłobka
dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że odpowiednio rodzic,
rodzice lub dziecko, którego dotyczy wniosek, danego warunku lub kryterium nie
spełniają.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. 1. O kolejności przyjęć do grupy wiekowej w Żłobku, decyduje większa
liczba punktów za spełnianie kryteriów wskazanych w § 11. W przypadku, gdy taką
samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku - decyduje kolejność
złożenia wniosku.
2. Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż
7 dni od zakończenia prac w systemie.
3. W szczególnych okolicznościach, związanych z sytuacją kryzysową rodziny,
które w sposób istotny uniemożliwiają zapewnienie dziecku opieki, kierownik
Żłobka lub osoba przez niego upoważniona może podjąć decyzję o przyjęciu
dziecka do Żłobka poza kolejnością. Decyzja wymaga akceptacji Dyrektora Biura
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Trudną sytuację rodziny
należy potwierdzić opinią właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.”.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 28. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i na tablicy ogłoszeń Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Belgijska 4.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska
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