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ZRPS-I.4102.6.2021

Pani/Pan

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

województwo łódzkie

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: 

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego 

ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów 

dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r. 

Wskazanym wyżej rozporządzeniem uchylono również § 3 rozporządzenia z 26 marca 

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

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

stanowiący o możliwości czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki przez 

dyrektora żłobka, osobę kierującą pracą klubu dziecięcego lub przez dziennego opiekuna.

Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym 

Państwa nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednocześnie proszę 

o opublikowanie tej informacji również na stronach internetowych Państwa urzędów.

Pragnę zaznaczyć, że dodatkowo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej, adres: https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-kluby-dzieciece-i-

dzienni-opiekunowie-w-czasie-epidemii-koronawirusai, opublikowano najczęściej zadawane 

pytania i odpowiedzi w przedmiocie zawieszenia działalności instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym materiałem.                 

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA, 
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Piotr Pietrzak
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