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Pytania i odpowiedzi dla rodziców – dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 

1. Na jakie dzieci przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w instytucji 

opieki? 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub  

u dziennego opiekuna będzie przysługiwało rodzicom, w tym opiekunom prawnym, innym 

osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, na dziecko uczęszczające 

do ww. instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego.  

Co do zasady dofinansowanie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci uczęszczające do  

żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed 

miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet 

w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. 

miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. 

Niezależnie od wieku, na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, będzie przysługiwało 

dofinansowanie pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  

korzystania z opieki opiekuna dziennego. 

2. Kto składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? W jaki sposób? 

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie składać rodzic. Przez rodzica rozumie 

się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem. Wniosek będzie można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu 

PUE ZUS, portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowości 

elektronicznej. 

3. Od kiedy będzie można składać wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? 

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. 

4. Komu i w jakim terminie ZUS będzie przekazywał dofinansowanie?  

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, 

klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego 

opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek  z przeznaczeniem na obniżenie 

opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20. dnia 

każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
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5. Ile będzie wynosić dofinansowanie? 

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 

wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 

u dziennego opiekuna. 

6. Co należy rozumieć przez opłatę rodzica ponoszoną za pobyt dziecka? 

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  

rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach  

z uwzględnieniem przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, z uwzględnieniem dotacji 

z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za 

wyżywienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


