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REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 

 
ZESPOŁU  ŻŁOBKÓW  W TARNOWIE 

 
 

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Regulamin określa strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności oraz 
zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 

§ 2 
 

Zespół Żłobków w Tarnowie jest samorządową  jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tarnowa. 
 

 
§ 3 

 
Zespół Żłobków prowadzi działalność  w szczególności na podstawie:   
 
• Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
       (Dz. U. 2020 r. poz.326 z późń.  zm.),  
• Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.), 
• Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  
       (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późń. zm.), 
• Uchwały Nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie Statutu 
       Zespołu Żłobków w Tarnowie. 
 

§ 4 
 
1. Opieka nad dziećmi organizowana jest w formie żłobka, który realizuje funkcję opiekuńczą,  
        wychowawczą oraz edukacyjną. Żłobek jest komórką organizacyjną Zespołu Żłobków. 
2. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansową Zespołu zapewnia dział Administracyjny,  
        w skład którego wchodzą samodzielne stanowiska. 
3. Nadzór nad Zespołem Żłobków w Tarnowie sprawuje Prezydent Miasta Tarnowa. 
 

§ 5 
 

1. W skład Zespołu Żłobków w Tarnowie wchodzi 6 żłobków- wykaz żłobków wraz z danymi   
        teleadresowymi stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu 
2. Dyrektor Zespołu Żłobków jest odpowiedzialnym za zarządzanie Zespołem Żłobków-kieruje    
       Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu    
       Żłobków.  
3. Dyrektor Zespołu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek 
       w godzinach  1100  -  1300  w siedzibie Zespołu Żłobków w Tarnowie, ul. Najświętszej Marii    
       Panny 3 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numer 14 621 71 72. 
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§ 6 
 

1. Żłobkami wchodzącymi w skład Zespołu kierują Kierownicy Żłobków w zakresie określonym przez    
     Dyrektora Zespołu Żłobków. 

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Kierowniku Żłobka rozumie się przez to Kierownika Oddziału, o   
     którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania  
     pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 936), Tabela II - F Stanowiska w  
     samorządowych jednostkach organizacyjnych, część - I Wszystkie jednostki, Stanowiska    
     kierownicze urzędu - pkt. 4. 
 
 

 
II.  ZADANIA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW 

 
§ 7 

Zadania Zespołu Żłobków wykonują żłobki oraz dział administracyjny. 
 

§ 8 
 

1. Żłobki zapewniają opiekę nad dzieckiem zdrowym, dzieckiem  niepełnosprawnym lub wymagającym   
       szczególnej opieki  do lat 3 lub do 4 roku życia w  przypadku gdy niemożliwe lub   utrudnione jest   
       objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
 
2. W ramach świadczeń Żłobki zapewniają: 
•  fachową opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną, 
• działania profilaktyczne m.in. w zakresie wad postawy, wad wymowy, 
• odpowiednie wyżywienie /zapewniające niezbędne składniki pokarmowe/ zgodnie z   obowiązującymi  
       normami, 
• bezpieczeństwo i odpowiednie warunki sanitarne, 
• higienę snu i wypoczynku, 
• naukę nawyków sanitarno-higienicznych oraz samoobsługi, 
• współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wychowaniu dziecka, 
• prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, 
• prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych  lub wymagających szczególnej opieki. 
 
3. Zadaniem działu administracyjnego jest : 
• prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem wszystkich pracowników Zespołu   
       Żłobków /dostosowanie obsady etatowej do liczby uczęszczających dzieci/ 
• prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu w zakresie opracowywania niezbędnej dokumentacji     
       /Zarządzenia Dyrektora, regulaminy, umowy itp./, 
• obsługa Zespołu w zakresie sporządzania list płac, naliczania podatków, składek ZUS, ubezpieczenia  
       pracowników  oraz rocznych rozliczeń PIT, 
• prowadzenie spraw dotyczących pomocy finansowej lub rzeczowej zgodnie z postanowieniami  
       Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
• prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem pracownikom warunków określonych przepisami BHP  
       i p. poż oraz prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
• realizacja zadań finansowo-księgowych związanych z planowaniem i wykorzystywaniem środków  
       budżetowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, 
• zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych Zespołu poprzez właściwą organizację  
       Żłobków i wykorzystanie bazy lokalowej, 
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• zarządzanie przekazaną w trwały zarząd częścią mienia komunalnego, 
• prowadzenie w żłobkach prac remontowych i modernizacyjnych w ramach środków objętych uchwałą  
       budżetową dla Zespołu Żłobków, 
• prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, 
• prowadzenie strony internetowej www.zlobki.tarnow.pl. 
 
 
 

III.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY  
KIEROWANIA ZESPOŁEM 

 
§ 9 

 

 
 
 

§ 10 
 

1. Pracą Zespołu Żłobków kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego  przez  
    Prezydenta Miasta Tarnowa. 
2. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Zespołu Żłobków , w rozumieniu  
    przepisów Kodeksu Pracy. 
3. Dyrektor Zespołu nadzoruje pracę Kierowników Żłobków oraz działu administracyjnego. 
4. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony pracownik, któremu    
    powierzenie obowiązków następuje  w drodze pisemnego upoważnienia udzielonego przez   
    Dyrektora. 
 

§ 11 
 

1. Obsługę w zakresie pełnej księgowości wykonuje Główny Księgowy przy pomocy pracowników  
    księgowości. 
2. Główny Księgowy nadzoruje stanowiska pracy ds. księgowości. 

DYREKTOR ZESPOŁU 
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3. Główny Księgowy upoważniony jest do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów i pism w  
    zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego oraz indywidualnego zakresu czynności. 
 

§ 12 
 

1. Żłobkiem kieruje Kierownik Żłobka i odpowiada przed Dyrektorem Zespołu za całokształt działań  
    Żłobka.  
2. W czasie nieobecności Kierownika Żłobka jego zadania przejmuje osoba upoważniona przez  
    Kierownika. 
3. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika określa zakres czynności. 
 

§ 13 
 

1. Kierownik Żłobka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu. 
2. Pracownicy żłobka podlegają bezpośrednio Kierownikowi Żłobka. 
 

§ 14 
 

1. Prawa i obowiązki pracowników Zespołu Żłobków regulują przepisy ustawy o pracownikach  
    samorządowych. 
2. Pracownicy zatrudnieni w żłobkach realizują zadania zapewniające bezpośrednią opiekę  nad dzieckiem -    
     szczegółowe zadania określa Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 
3. Pracownicy żłobków wykonują zadania zgodnie z ich zakresem czynności.  
    Czynności przewidziane dla poszczególnych stanowisk pracy mogą być łączone, jeżeli zapewni to    
    racjonalniejsze wykorzystanie kadr. 
4. Szczegółowe zadania Działu Administracyjnego określa Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 
5. Pracownicy korzystają z urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy wg zatwierdzonego planu  
    urlopowego. 
 

 
 

IV.  ORGANIZACJA PRACY W ŻŁOBKU  
 

§ 15 
 

1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku do lat 3 przez 5 dni w tygodniu  
     (od   poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach  
     od 600 do 1600 tj. przez 10 godzin dziennie. 
2. Na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, wymiar opieki w żłobku może być wydłużony za  
    dodatkową opłatą – do godz. 1700. Wysokość opłaty ustala Rada Miasta Tarnowa w drodze  
    Uchwały. Wniosek o objęcie dziecka opieką w żłobku stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego  
    regulaminu. 
 

§ 16 
 
Do realizacji swoich zadań żłobek posiada : 
• sale zabaw, sale do zajęć ruchowych, sypialnie, jadalnie oraz łazienki z wyposażeniem  
     dostosowanym do wieku i potrzeb korzystających dzieci, 
•    kuchnie i pomieszczenia gospodarcze, 
•    ogrody. 
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§ 17 
 
Organizację pracy w poszczególnych grupach wiekowych określa Kierownik Żłobka, wyznaczając  
osobę, która czuwa nad wykonywaniem obowiązków przez pozostałych pracowników. 

 
§ 18 

 
1. Żłobki funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej trwającej 2 tygodnie          
      (10 dni roboczych). 
2. Termin przerwy wakacyjnej ustala się Zarządzeniem Dyrektora do dnia 15 stycznia danego roku    
       kalendarzowego. 
3. Zastrzega się możliwość zamknięcia żłobka w okresie wakacyjnym na dłuższy okres związany  z  
       planowanym remontem. 
 

 
V.  ZAPISY DZIECI DO ŻŁOBKA  

 
§ 19 

 
1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w zależności od liczby wolnych    
     miejsc. Ze świadczeń może korzystać  dziecko /w szczególności dziecko, którego rodzice zamieszkują  
     w mieście Tarnowie/ w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, jeżeli nie ma    
     zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów/. 
2. Zapisu dokonuje się na podstawie Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka – wzór wniosku stanowi   
    Załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka może zostać    
    złożony z chwilą, kiedy dziecko posiada numer PESEL lub inny dokument potwierdzający jego    
    urodzenie. 
3. Każdy złożony wniosek otrzymuje kolejny numer i datę. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do   
    żłobka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka. 
4. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Kierownik po uwzględnieniu pierwszeństwa przyjęć. 
5. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według zbliżonego wieku. 
6. W przypadku większej liczby chętnych ubiegających się o przyjęcie do Żłobka niż liczba miejsc   
    Kierownik tworzy listę rezerwową dzieci zakwalifikowanych a nie przyjętych do Żłobka zgodnie     
    z datą  wpływu wniosku. W razie braku miejsc Kierownik Żłobka informuje rodziców o  
     możliwości przyjęcia dziecka w innym żłobku. 
7. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, Kierownik kontaktuje się z rodzicami dziecka,    
    biorąc pod uwagę kolejność zapisu dziecka na liście rezerwowej oraz kryteria pierwszeństwa. 
8. Do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego sporządzona zostaje imienna lista dzieci  
    przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku oraz lista dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka. 
9. Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice pisemnie  
    potwierdzają wolę kontynuacji poprzez złożenie Deklaracji o pozostaniu dziecka w Żłobku,   
    stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego. 

10. Rodzice dzieci przyjętych i kontynuujących pobyt w Żłobku zobowiązani są do dostarczenia  
    w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka  zaświadczenia       
    (wystawionego nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem uczęszczania do żłobka)  o  
    zatrudnieniu- załącznik Nr 7.  W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej rodzic lub  
    prawny opiekun zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności  
    Gospodarczej. 

11. Rodzice dzieci nowo przyjętych zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego     
    (wystawionego nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem uczęszczania do żłobka) o braku    
    przeciwwskazań uczęszczania dziecka do żłobka oraz odbyciu przez dziecko obowiązkowych  szczepień.   
    Rodzice, którzy przedłożą zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało zwolnione z obowiązkowych     
    szczepień ochronnych, w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tego   
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    obowiązku zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarskie o wykonaniu obowiązkowych szczepień  
    ochronnych. 

12. W przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny nie dostarczy dokumentów wymienionych w pkt 9,10,11   
    Kierownik ma prawo skreślić dziecko z listy przyjętych do Żłobka. 

13. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka, nakłada się na rodziców obowiązek poinformowania   
    pozostałych placówek do których składali wniosek o rezygnacji z miejsca w Żłobku. 
 

 
 

VI.  OPIEKA NAD DZIECKIEM W ŻŁOBKU  
 

§ 20 
 

1. W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki, żłobek zapewnia przyjętemu dziecku,  
    zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez pielęgniarki, 
    opiekunki dziecięce oraz terapeutów zajęciowych, wspomagane przez pozostałych pracowników  
    zatrudnionych w żłobku. 
2. Do żłobka powinno być przyprowadzone dziecko zdrowe. W  Żłobku nie mogą być stosowane  
    wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  
    Personel Żłobka nie podaje dzieciom lekarstw. 
    W przypadku zaobserwowania gorączki (temp. powyżej 37,5°C)  lub innych objawów  
    chorobowych w trakcie pobytu dziecka w żłobku – pracownicy żłobka informują rodziców o  
    zaobserwowanych objawach telefonicznie, a rodzic winien zgłosić się do żłobka niezwłocznie. 
3. Dzieci przed ponownym przyjęciem do żłobka po przebytej chorobie, muszą legitymować się  
    zaświadczeniem lekarskim o zadawalającym stanie zdrowia. 
4. Każde dziecko korzystające z opieki w żłobku powinno być przyprowadzane i odbierane przez  
    rodziców dziecka /opiekunów prawnych/ lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę  
    zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie, stanowiące Załącznik Nr 8 do   
    niniejszego regulaminu powinno być dostarczone z chwilą rozpoczęcia uczęszczania przez      
    dziecko do żłobka. 
    W przypadku stwierdzenia, że rodzic /opiekun prawny/ lub inna upoważniona osoba, co do której  
    zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem /stany emocjonalne,  
    odurzenie, stan wskazujący na spożycie alkoholu/ - dziecko pozostawia się w żłobku do momentu  
    przybycia zawiadomionej przez żłobek innej osoby upoważnionej  do odbioru dziecka. 
    Podobnie postępuje się w sytuacji, gdy po odbiór dziecka nie zgłosi się rodzic /opiekun/ najpóźniej  
    do zakończenia godzin działalności żłobka. 
5. Po przyjęciu dziecka do żłobka pozostaje ono pod stałą opieką wykwalifikowanych pracowników  
    aż do momentu odebrania dziecka przez upoważnione osoby. 
6. Rodzic /opiekun prawny/ może wchodzić do sal pobytu dzieci. Powinien wówczas założyć obuwie  
    ochronne lub dokonać zmiany /zdjęcia/ obuwia. 
    W okresie adaptacji do nowych warunków, pracownicy żłobka winni zachęcać rodzica /opiekuna      
    prawnego/ do korzystania z takiej możliwości. 
7. Dziecko powinno być zaopatrzone w miękkie domowe obuwie, bieliznę, piżamę i odzież na  
    zmianę oraz środki higieny osobistej określone przez Kierownika Żłobka. 
8. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki   
     rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego, rodzice /opiekunowie/ winni  
     informować na bieżąco pracowników żłobka o takich potrzebach dziecka, by w granicach  
     możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki opieki i pobytu. Diety eliminacyjne  
     mogą być stosowane w żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego  
     oświadczenia rodziców potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników- alergenów    
     niekorzystnych dla zdrowia dziecka. 
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9. Organizację pracy żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia zamieszczony na tablicy ogłoszeń,   
    ustalony przez Kierownika Żłobka, który może w tej sprawie zasięgać opinii pracowników  
    żłobka. 
 
Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 
• godziny posiłków, 
• zajęcia i zabawy w żłobku, w tym spacery,  
• godziny odpoczynku. 
       
Dzieci nie należy pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki winny być zorganizowane i 
podawane w taki sposób aby zachęcały dzieci do jedzenia. 
Dzieci w każdym czasie muszą mieć zapewniony dostęp do odpoczynku oraz  napojów. 
 

§ 21 
 

1. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka nieobecności, trwającej powyżej   
     miesiąca, na  jego miejsce może zostać przyjęte kolejno dziecko z listy rezerwowej, o której mowa  
     w §19 ust. 6.  
2. Przyjęcie dziecka z listy rezerwowej, następuje jedynie na czas określony nieobecnością dziecka, o  

którym mowa w ust. 1. 
 

§22 
 

1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Żłobka może nastąpić w każdym czasie na wniosek rodzica   
     lub  wniosek Kierownika w przypadku niewywiązywania się rodziców z obowiązku wnoszenia opłaty za      
    usługi świadczone przez Żłobek w okresie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty. 
2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych  

opłat. 
3. Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków podejmuje Dyrektor Zespołu Żłobków. 
 

 
 

VII.  PRAWA  DZIECKA 
 

§ 23 
 
Dziecko uczęszczające do żłobka ma prawo do: 
• opieki, zgodnie z dostępnymi metodami i środkami, zasadami etyki zawodowej oraz ze  
     szczególną starannością, 
• równego traktowania, 
• poszanowania godności i intymności, 
• nietykalności fizycznej, 
• poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów, 
• odwiedzin rodziców w czasie pobytu w żłobku. 
 

VIII.  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  RODZICÓW 
 

 § 24 
 
1. Rodzice /opiekunowie/ dziecka korzystającego z opieki żłobka mają prawo do: 
• pełnej i rzetelnej informacji na temat wyżywienia i planu zajęć w grupach, 
• pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka, 
• wnoszenia skarg /zastrzeżeń/ i wniosków w zakresie wykonywania zadań przez żłobek.  
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2. Rodzice /opiekunowie/ winni: 
• zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów Kierownika Żłobka oraz zarządzeń Dyrektora Zespołu  
    Żłobków w Tarnowie ( umieszczane na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Zespołu Żłobków    
    www.zlobki.tarnow.pl, Facebooku www.facebook.com/zespolzlobkowtarnow ) 
• przestrzegać regulaminów oraz doraźnych ustaleń, 
• wnosić opłaty za pobyt dziecka w żłobku najpóźniej do 20 dnia miesiąca za dany miesiąc w  
     wysokości i na zasadach określonych Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowie / od opłat 
     wnoszonych po terminie wymaganym naliczane będą ustawowe odsetki/, 
• uczestniczyć w zebraniach rodziców, 
• kierować uwagi do Kierownika i pracowników żłobka w trosce o dobro dziecka. 
 
3. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w żłobku  
    na następujących zasadach : 
1) zajęcia są przewidziane w harmonogramie /planie pracy/ żłobka, 
2) zajęcia mają charakter otwarty, 
3) rodzice zadeklarują wcześniej chęć udziału w zajęciach, 
4) żłobek dysponuje możliwościami organizacyjnymi dla zapewnienia właściwych warunków    
   odbycia zajęć z udziałem rodziców. 
 

 
§ 25 

 
1. W żłobku może być powołana Rada Rodziców, która działa według opracowanego regulaminu  
     swojej działalności. 
2. Rada Rodziców może występować do Kierownika Żłobka z wnioskami i opiniami w sprawach    
     związanych z opieką nad dziećmi świadczoną przez żłobek. 
 

§ 26 
 

Kierownik Żłobka obowiązany jest wyznaczyć godziny stałego dyżuru, nie rzadziej niż raz  
w tygodniu, przeznaczone na kontakty z rodzicami /opiekunami/ dzieci, bezpośrednio w siedzibie żłobka lub 
telefonicznie. 

 
IX.  GOSPODARKA  FINANSOWA 

 
§ 27 

 
1. Zespół Żłobków działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
2. Obsługę ekonomiczną żłobków zapewnia księgowość działu administracyjnego. 
 

§ 28 
 

Kierownik Żłobka obowiązany jest sporządzić wniosek do planu wydatków zgodnie z rzeczywistymi  
potrzebami w zakresie prac inwestycyjnych, remontowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie żłobka w ramach środków   finansowych przewidzianych w roku 
budżetowym. 
 

§ 29 
 

1. Za korzystanie z usług żłobka wnoszona jest opłata w terminie i wysokości określonej 
    Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. 
2. Kierownik Żłobka odpowiada za prawidłową realizację uchwały o której mowa w ust. 1 

http://www.zlobki.tarnow.pl/
https://www.facebook.com/zespolzlobkowtarnow
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X.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

§ 30 
 
1.  Regulamin Organizacyjny Zespołu Żłobków podaje się do wiadomości każdego pracownika.  
     Zapoznanie się z treścią regulaminu pracownik potwierdza podpisem na oświadczeniu, które  
     zostaje włączone do akt osobowych. 
2.  Zmiany Regulaminu dokonuje się w sposób właściwy dla jego nadania. 
3.  W oznakowaniu  pism używa się symbolu ZŻT. 
 

§ 31 
 

Organizację i porządek pracy Zespołu Żłobków, oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy  
i pracowników określa Regulamin Pracy Zespołu Żłobków nadany zarządzeniem Dyrektora Zespołu 
Żłobków w Tarnowie. 
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                                                               Załącznik Nr 1 
                                do Regulaminu Organizacyjnego 

Zespołu Żłobków w Tarnowie 
 
 
 

 
Wykaz Żłobków – jednostek organizacyjnych Zespołu Żłobków w Tarnowie 

 
 

 
Lp. 

 
 

 
Numer 

ŻŁOBKA 

 
Adres: 

TARNÓW 

 
 

TELEFON 

 
Godziny 

pracy 

 
Liczba 
Miejsc 

 
1. Nr  1 

 
ul. Topolowa 4 

 
14 - 633 - 06 - 38 

 
600 - 1600 

 
124 

 
2. 
 

 
Nr  2 

 
ul. Wiejska 29 

 
14 - 622 - 13 - 23 

 
600 - 1600 

 
83 

 
3. 
 

 
Nr 3 

 
ul. Goslara 5 

 
14 - 621 - 39 - 61  

 
600 - 1600 

 
51 

 
4. 
 

 
Nr 4 

 
ul. Westerplatte 12 

 
14 - 623 - 12 - 40 

 
600 - 1600 

 
25 
 

 
5. 
 

 
Nr 5 

 
ul. Do Prochowni 20 

 
14 - 655 - 98 - 68 

 
600 - 1600 

 
92 

 
6. 
 

 
Nr 6 

 
ul. Pracy 4 c 

 
14 - 655 - 80 - 75 

 
600 - 1600 

 
90 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Organizacyjnego  

Zespołu Żłobków w Tarnowie 
 
                                                                                         

 
 

ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PRACOWNIKÓW  ŻŁOBKÓW 
 
 
 
KIEROWNIK ŻŁOBKA 
 
Kierownik Żłobka odpowiada za całokształt pracy Żłobka i ponosi odpowiedzialność  materialną  
za powierzone mienie. 
W przypadku nieobecności Kierownika zastępstwo pełni osoba przez niego upoważniona. 
 
 
Do zakresu obowiązków Kierownika Żłobka należy: 
 
1. Zaznajomienie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem   
     wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami /zakres    
     obowiązków jest potwierdzony przez pracownika na piśmie/. 
2. Organizowanie i tworzenie warunków  pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 

jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej 
jakości świadczonych usług. 

3. Kontrolowanie  i nadzorowanie dyscypliny pracy oraz wykonywania powierzonych pracowników  
     obowiązków na terenie żłobka. 
4. Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom żłobka, prowadzenie rocznych kartotek urlopowych 

oraz ewidencji wykorzystania czasu pracy pracowników. 
5. Czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem przez pracownika badań profilaktycznych oraz  
     okresowych. 
6. Prowadzenie dziennika przyjęć dzieci do żłobka. 
7. Współpraca z Intendentem  i Kucharką przy sporządzaniu dekadowych  jadłospisów zgodnie z   
     obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi prawidłowego  żywienia : wysoka jakość i  
     dobór surowca, odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie  posiłków. 
8. Nadzorowanie pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP oraz przeprowadzanie okresowych 

szkoleń pracowników na poszczegó1nych stanowiskach. 
9. Przedstawianie  Dyrektorowi Zespołu Żłobków propozycji w zakresie awansowani i nagradzania oraz 

przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracownikom żłobka. 
10. Prawidłowe gospodarowanie mieniem żłobka. 
11. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa. 
12. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań żłobka. 
13. Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. 
14. Udział w przeglądach oraz przeprowadzanych kontrolach w żłobku. 
15. Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz. 
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Żłobków. 
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PIELĘGNIARKA, STARSZA PIELĘGNIARKA  
OPIEKUNKA DZIECIĘCA, STARSZA OPIEKUNKA DZIECIĘCA 
 
1. Przyjmowanie i codzienny przegląd stanu zdrowia dzieci.  
2. Układanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie. 
3. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: mycie, kąpanie, przewijanie, 

wysadzanie na nocnik, czesanie. 
4. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach, wyrabianie u dzieci starszych   

nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia. 
5. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci, odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i czuwanie  

 nad jego przebiegiem. 
6. Oddziaływanie wychowawcze na dzieci. 
7. Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu zajęć   

stosownie do wieku i rozwoju dzieci. 
8. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym  

używaniem, systematycznym uzupełnianiem i konserwacją. 
9. Dbanie o estetyczny wygląd sal zabaw i pomieszczeń towarzyszących. 

10. Zawiadamianie Kierownika Żłobka o objawach chorobowych  zauważonych u dzieci, izolowanie dzieci 
chorych. 

11. Przestrzeganie przepisów BHP i  p/poż. 
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka. 

 
 
 
WOŹNA, STARSZA WOŹNA 
 
1.   Pomoc przy myciu, kąpieli, wysadzaniu dzieci na nocniki i w innych zabiegach higienicznych. 
2.   Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci, sprzątanie ze    
      stołu, mycie i wyparzanie naczyń po posiłkach.  
3.   Pomoc przy układaniu dzieci do snu. 
4.   Utrzymywanie w czystości pomieszczeń zajmowanych przez żłobek, dezynfekowanie toalet  
      i nocników. 
5.   Utrzymywanie czystości wokół budynku żłobka. 
6.   Przygotowywanie  pościeli żłobkowej do prania. 
7.   Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci. 
8.   Mycie okien. 
9.   Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. 
10. Wykonywanie  innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka.  
 
 
 
INTENDENT 
 
 
 
1. Odpowiada za  systematyczne zaopatrzenie kuchni żłobka w artykuły żywnościowe, ich przyjęcie,      
      rozmieszczenie w magazynie, wypełnienie rejestrów i arkusza kontroli zgodnie z przepisami HACCP. 
2.   Zaopatrzenie Żłobka w środki czystości. 
3.   Prowadzenie magazynu żywnościowego w  programie Stołówka QNT Systemy  
      Informatyczne. 
4.   Sporządzanie codziennych raportów żywieniowych, obliczanie kosztów posiłków,  
      przestrzeganie norm żywieniowych i obowiązującej wysokości stawki żywieniowej. 
5.   Przestrzega terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie i  
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      właściwe ich zabezpieczenie. 
6.   Współpraca z Kierownikiem Żłobka i kucharką przy sporządzaniu dekadowych   
      jadłospisów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi prawidłowego   
      żywienia : wysoka jakość i dobór surowca, odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie   
      posiłków. 
7.   Naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
8.   Nadzór nad terminową wpłatą opłat za pobyt dziecka w żłobku. 
9.   Sporządzanie zestawień dotyczących rozliczania miesięcznych wpłat za pobyt dziecka w  
      Żłobku.  
10. Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej, prowadzenie zapisów w księdze  
      inwentarzowej, opisywanie składników majątkowych. 
11. Ewidencjonowanie   odzieży ochronnej dla poszczególnych pracowników na kartotekach  
      Odzieżowych. 
12. Przekazywanie na bieżąco do księgowości Działu Administracyjnego dokumentacji  
      dotyczącej realizowanych zakupów i usług, opisanej zgodnie z obowiązującymi  
      przepisami. 
13. Przestrzeganie zaleceń stacji sanitarno - epidemiologicznej oraz przepisów BHP i p/poż. 
14. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 
15. Przygotowywanie dokumentów przekazywanych do składnicy akt. 
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka (np. pomoc w  
      czynnościach  związanych z karmieniem dzieci, ubieraniem, układaniem do snu). 
 
 
 
DIETETYK 
 
 
1.  Współpraca z kierownikiem, intendentem oraz kucharzem przy sporządzaniu   
     dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi  
     prawidłowego żywienia dzieci z uwzględnieniem dzieci z dietami eliminacyjnymi. 
2.  Ocenianie jadłospisów dekadowych z poszczególnych żłobków, porównywanie wartości  
     energetycznej i odżywczych proponowanych jadłospisów z normami. 
3.  Czuwanie nad najwyższą jakością, smakiem i estetyką podawanych posiłków dla dzieci. 
4.  Kontrolowanie prawidłowej realizacji jadłospisu. 
5.  Opracowanie receptur potraw wraz z obliczeniem zapotrzebowania surowców do  
     produkcji w zależności od liczby żywionych dzieci i rodzaju stosowanych diet  
     eliminacyjnych (wg. potrzeb zgłaszanych w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków w  
     Tarnowie). 
6.  Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia. 
7.  Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 
8.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka (np. pomoc w czynnościach 
związanych z karmieniem dzieci, ubieraniem, układaniem do snu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUCHARZ 
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1.  Współpraca z Kierownikiem Żłobka oraz  Intendentem  przy sporządzaniu dekadowych   
      jadłospisów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi prawidłowego   
      żywienia : wysoka jakość i dobór surowca, odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie   
      posiłków. 
2.  Odpowiada za higieniczne i terminowe przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem. 
3.  Przestrzeganie ilości i jakości wydawanych posiłków. 
4.  Dbanie o jak najwyższą jakość i smak posiłków. 
5.  Utrzymywanie w czystości naczyń, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych, zgodnie      
     z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej. 
6.  Przyjmowanie produktów żywnościowych i  kwitowanie ich odbioru. 
7.  Pilnowanie aby wszystkie produkty wydane z magazynu żywnościowego były całkowicie    
     zużyte do przygotowania posiłków. 
8.  Używanie w czasie pracy odzieży ochronnej i właściwe jej przechowywanie. 
9.  Codzienne pobieranie prokuratorskich prób żywieniowych i właściwe ich     
     przechowywanie. 

10.  Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 
11.  Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż. 
12.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka. 

 
 
 
POMOC KUCHENNA 
 
1.  Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem produktów do gotowania: mycie,    
     obieranie jarzyn i owoców, wyparzanie lub dezynfekowanie jaj, 
2.  Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych oraz zaplecza kuchennego, 
3.  Mycie i wyparzanie naczyń kuchennych, sprzętu i urządzeń znajdujących się w kuchni, 
4.  Przestrzeganie zaleceń sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów BHP i p/poż. 
5.  Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej, 
6.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka. 
 
KONSERWATOR  
 
1.  Dbanie o urządzenia ogrodowe, powierzony sprzęt, narzędzia, obsługa kosiarki. 
2.  Pielęgnacja ogrodu: sianie traw, koszenie traw (obsługa kosiarki ), naprawa i malowanie   
     ogrodzenia oraz urządzeń ogrodowych. 
3.  Naprawa sprzętu, zabawek i urządzeń. 
4.  Wykonywanie prac konserwatorskich w ramach posiadanych uprawnień. 
5.  Dbanie o ład i porządek wokół żłobka (ogród, plac zabaw), wykonywanie prac porządkowych,  
    utrzymywanie w czystości chodników, odśnieżanie. 
6. Przestrzeganie przepisów p/poż i BHP. 
7.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Żłobka. 
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Załącznik  Nr 3 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Zespołu Żłobków w Tarnowie 
 
 
ZAKRES  ZADAŃ  DZIAŁU  ADMINISTRACYJNEGO 
 
 
 GŁÓWNY KSIĘGOWY 
 
1. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych i innych dokumentów wydawanych przez  
    Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu  
    dokumentów /dowodów księgowych/, zasad przeprowadzania inwentaryzacji. 
2. Prowadzi kontrolę dowodów księgowych pod względem  formalnym, merytorycznym i rachunkowym,    
    dekretuje i zatwierdza je do zapłaty. 
3.  Uzgadnia  zapisy księgowości syntetycznej z księgowością analityczną. 
4.  Prowadzi księgowość analityczną do kont: 
• materiały wg jednostek, 
•    dochody odpłatności wg jednostek. 
5.  Sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki finansowe dot. bieżącej działalności. 
6.  Sporządza harmonogramy dochodów i wydatków budżetowych. 
7.  Sporządza bilans oraz inne sprawozdania finansowe - roczne, kwartalne i miesięczne. 
8.  Sporządza przelewy dotyczące  zobowiązań, tym m.in. wobec  ZUS, Urzędu Skarbowego. 
9.  Sporządza dokumentację dotyczącą rachunków dla kontrahentów. 

10.  Prowadzi rozliczenia z PFRON. 
11.  Sporządza plan finansowy. 
12.  Opracowuje informacje i analizy ekonomiczno - finansowe z zakresu księgowości i płac  
       wg. potrzeb. 
13.  Prowadzi gospodarkę, ewidencję i zabezpieczanie druków ścisłego zarachowania. 
14.  Prowadzi zestawienia zużycia materiałów. 
15.  Dokonuje kontroli finansowej zgodnie z Regulaminem kontroli zarządczej, 
16.  Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  
       gospodarczych i finansowych. 
17.  Dokonuje kontroli wewnętrznej podległych stanowisk pracy. 
18.  Udziela Kierownikom Żłobków pomocy i konsultacji w zakresie przestrzegania dyscypliny  
       finansów publicznych, zabezpieczenia mienia, racjonalnego i celowego wykorzystywania  
       środków finansowych oraz składników majątkowych będących do ich dyspozycji.  
19.  Prowadzi instruktaż dla pozostałych pracowników księgowości. 
20.  W zakresie inwentaryzacji majątku dokonuje stosownych uzgodnień z księgami  

     inwentarzowymi, sporządza protokoły, obciąża osoby odpowiedzialne za nadzór nad  
     powierzonym majątkiem. 

21. W zakresie kontroli prowadzi: kontrolę finansową, kontrolę gospodarki materiałowej oraz  
     gospodarki mieniem w żłobkach. 

22. Występuje do Dyrektora z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień,  
     które leżą w zakresie działań Głównego księgowego. 

23. Opracowuje projekty zarządzeń Dyrektora oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarki  
     finansowej Zespołu Żłobków. 

24. Współdziała z instytucjami powiązanymi z gospodarką finansową Zespołu Żłobków. 
25. W czasie nieobecności Głównego księgowego zastępuje go pracownik wyznaczony przez  

    Dyrektora, posiadający ponadto stosowne upoważnienie od Głównego księgowego. 
26. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Zespołu Żłobków. 
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SPECJALISTA DS. KADROWYCH 
STARSZY SPECJALISTA DS. KADROWYCH  
 
 
INSPEKTOR DS. KADROWYCH 
STARSZY INSPEKTOR DS. KADROWYCH 
 
W zakresie spraw kadrowych: 
 
1.  Prowadzi sprawy związane z obsługą kadrową pracowników, a w szczególności: 
• załatwia sprawy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników dotyczące: umowy  o pracę,  
     wymiaru urlopu, czasu pracy, świadectwa pracy, odprawy itp., 
• prowadzi akta osobowe wszystkich pracowników Zespołu Żłobków, 
• załatwia sprawy związane z przeszeregowaniem, awansowaniem, nagradzaniem, 
• ustala uprawnienia do wypłaty dodatku z tytułu wysługi lat i nagród jubileuszowych. 
2.  Sporządza sprawozdania kwartalne i roczne do Urzędu Statystycznego dotyczące     
     zatrudnienia, czasu pracy i  inne obowiązujące sprawozdania. 
3.  Prowadzi ewidencje wszystkich zatrudnionych i zwolnionych pracowników. 
4.  Wydaje zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie pracowników. 
5.  Prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników działu administracyjnego oraz sporządza  
     listy obecności na  poszczególne  miesiące. 
6.  Prowadzi kartoteki urlopowe Kierowników Żłobków oraz pracowników działu   
     administracyjnego. 
7.  Opracowuje i realizuje plany urlopowe. 
8.  Prowadzi rejestr delegacji służbowych. 
9.  Wydaje legitymacje ubezpieczeniowe dla pracowników i członków ich rodzin oraz  
     aktualizuje je w miarę potrzeb pracowników, prowadzi rejestry wydanych legitymacji, 

10.  Wydaje zaświadczenia o zatrudnieniu. 
11.  Prowadzi sprawy związane z tzw. ruchem służbowym pracowników żłobków. 
12.  Opracowuje informacje i analizy ekonomiczno - finansowe z zakresu spraw kadrowych. 
13.  Opracowuje projekty Regulaminów: Organizacyjnego, Pracy, Zakładowego Funduszu  

     Świadczeń Socjalnych  i innych oraz  Zarządzeń Dyrektora. 
 
 
W zakresie spraw socjalnych: 
 
1.  Prowadzi sprawy socjalne pracowników, a w szczególności: 
• przygotowuje na Komisję Socjalną podania i wnioski pracowników dotyczące przyznania  
    dofinansowania w ramach  funduszu socjalnego, 
• sporządza listy wypłat przyznanych świadczeń. 
2.  Prowadzi ewidencję otrzymanych świadczeń indywidualnie dla każdego pracownika. 
3.  Uczestniczy w posiedzeniach Komisji socjalnej Zespołu Żłobków w Tarnowie. 
4.  Sporządza protokoły z posiedzeń Komisji. 
 
W zakresie spraw emerytalno - rentowych: 
 
1.  Prowadzi sprawy emerytalno - rentowe pracowników Zespołu Żłobków, w szczególności 
     przygotowuje pełną dokumentację do ZUS dla pracowników przechodzących na  
     renty i emerytury. 
2.  Składa wnioski w ZUS /Tarnów, współpracuje w/w zakresie z ZUS. 
3.  Prowadzi  ewidencje osób  przechodzących na emerytury i renty. 
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W pozostałym zakresie: 
 
1. Prowadzi obsługę  sekretariatu Zespołu Żłobków -  rejestr pism przychodzących i wysyłkę    
     poczty na bieżąco. 
2.  Prowadzi ARCHIWUM Zespołu Żłobków. 
3.  Jest administratorem strony BIP Zespołu Żłobków. 
4.  Prowadzi zaopatrzenie Działu Administracyjnego w materiały biurowe i środki czystości  
     oraz zbiera oferty dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia do Zespołu Żłobków. 
7.  Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Zespołu Żłobków. 
 
 
 
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH 
STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH 
KSIĘGOWA 
STARSZA KSIĘGOWA 
 
1. Przyjmuje rachunki, faktury, sprawdza pod  względem  formalnym i rachunkowym, dekretuje na   
     właściwe paragrafy  i konta. 
2.  Sprawdza i zestawia faktury i rachunki  do wypłaty czekiem, 
3.  Prowadzi księgowość analityczną do kont: 
• materiały wg jednostek, 
• dochody odpłatności wg jednostek. 
4.  Prowadzi księgowość syntetyczną dla środków trwałych w żłobkach i dziale administracyjnym  
     oraz analityczną dla działu administracyjnego. 
5.  Opisuje środki trwałe będące na wyposażeniu działu administracyjnego. 
6.  Kompletuje dokumenty, prowadzi ewidencję księgową techniką komputerową dotyczącą: 
• działalności podstawowej, 
• Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
7. Uzgadnia zapisy księgowości analitycznej dotyczącej środków trwałych, zaliczek,   
     materiałów, odpłatności -  z zapisami syntetycznymi. 
8. Sporządza kwartalne zestawienie dokonanych zakupów artykułów gospodarczych,  
    materiałów i sprzętu - przez poszczególne Żłobki. 
9. Sporządza bilans  oraz inne sprawozdania  finansowe - roczne, kwartalne i miesięczne. 

10. Sporządza przelewy dotyczące  zobowiązań, tym m.in. wobec  ZUS, Urzędu Skarbowego. 
11. Sporządza dokumentację dotyczącą rachunków dla kontrahentów. 
12. Prowadzi rejestr umów na świadczone usługi oraz rejestr umów najmu. 
13. Prowadzi rejestr biletów MPK oraz rejestr znaczków pocztowych. 
14. Opracowuje roczny plan amortyzacji. 
15. Opracowuje informacje i analizy ekonomiczno - finansowe z zakresu księgowości i płac  

    wg. potrzeb. 
16.  Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Zespołu Żłobków. 
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INSPEKTOR DS. PŁAC 
SPECJALISTA DS. PŁAC 
 
W zakresie wynagrodzeń: 
 
1.  Wylicza wynagrodzenia pracowników na podstawie dokumentów otrzymywanych z  kadr  
     oraz należne zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i wychowawcze. 
2.  Sporządza listy płac dot. wynagrodzeń za pracę dla pracowników Zespołu Żłobków. 
3.  Prowadzi karty wynagrodzeń oraz pobranych zaliczek podatków równolegle na   
     kartotekach   i  w komputerze. 
4.  Prowadzi karty zasiłków chorobowych  pracowników Zespołu Żłobków. 
5.  Prowadzi sprawy związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracowników i członków   
     ich rodzin w ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych w programie PŁATNIK. 
6.  Sporządza miesięczne deklaracje do ZUS w programie PŁATNIK i deklaracje podatkowe    
     do Urzędu Skarbowego. 
7.  Prowadzi ewidencje funduszu płac, zasiłków chorobowych oraz innych zasiłków ZUS. 
8.  Prowadzi dokumentację w zakresie płac dla wszystkich pracowników Zespołu Żłobków. 
9.  Oblicza zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich  
     pracowników. 

10. Sporządza roczne rozliczenia podatkowe dla zatrudnionych oraz zwolnionych  
       pracowników /PIT - 11, PIT- 40/. 
11.  Wylicza wynagrodzenia dla pracowników przechodzących na renty lub emerytury  Rp-7. 
12.  Przyjmuje strony i wystawia zaświadczenia o zarobkach. 
13.  Wylicza podstawy i wysokość nagród z ZFN. 
14.  Sporządza roczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym /PIT 4 R/. 
15.  Opracowuje informacje ZUS IWA celem ustalenia procentu składki wypadkowej. 
16.  Prowadzi rozliczenia umów zlecenia oraz umów o dzieło. 
17.  Nalicza nagrody jubileuszowe dla pracowników Zespołu Żłobków. 
18.  Corocznie uzgadnia stan zatrudnienia z pożyczkobiorcami. 
19.  Właściwie przechowuje dokumentacje dotyczącą płac / listy płac, karty wynagrodzeń itp./. 
20.  Prowadzi rejestr zwolnień lekarskich wszystkich pracowników. 
21.  Uczestniczy w kontrolach prowadzonych w żłobkach z udziałem Głównego księgowego. 
22. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Zespołu Żłobków. 

 
 
W pozostałym zakresie : 
 
1.  Dokonuje potrąceń rat z zaciągniętych pożyczek z ZFŚS  
2.  Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem pracowników. 
 
 
 
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI 
 
Pracownicy Działu Administracyjnego opracowujący pisma i dokumenty parafują je swoim podpisem 
umieszczonym pod tekstem z lewej strony. 
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Załącznik Nr 4 
        do Regulaminu Organizacyjnego 

        Zespołu Żłobków w Tarnowie 
 

                                                                        Pieczątka placówki 
 
        
 
………………………………………………… 
            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 
                                      (adres zamieszkania) 
      
 
 

WNIOSEK 
o objęcie dziecka opieką w żłobku 

 
 
 
Proszę o objęcie mojego dziecka ………………………………………..……..………………….opieką  
                                /imię i nazwisko dziecka/ 
 
po godz. 1600  w Żłobku Nr ……………… w Tarnowie. 
 
 
                                                                                                       

                                                                                                       ……………………………………… 
                                                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
 

 
Jednocześnie oświadczam, że  zobowiązuję się do dokonywania comiesięcznych wpłat  za wydłużony pobyt  
 
 
/po godz. 1600/ mojego dziecka ………………………………...…………………...… 
                                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 
 
w Żłobku Nr ………….. w Tarnowie w wysokości 10 zł. za każdą rozpoczętą godzinę. 
 
Należność zobowiązuje się wpłacać na konto Zespołu Żłobków w Tarnowie w terminie do 20 dnia po  
 
naliczeniu wysokości opłaty. 
 
                                                                                                        

                                                    ……………………………………… 
                                                                                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
 

                                                                                                         
 
   

Nr wniosku Data wpływu 
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Załącznik Nr 5 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Zespołu Żłobków w Tarnowie 

                                                                                                                                                                                             Pieczątka placówki 
 
 
 
        
WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NR ….. W TARNOWIE NA ROK ……………. 

Proszę o przyjęcie dziecka     ……………………………………………………………………….....                    
                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka) 
 
Data urodzenia dziecka  ……………………….    NR PESEL 

Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
IMIĘ  IMIĘ  
NAZWISKO  NAZWISKO  
PESEL  PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 
ULICA  ULICA  
NR DOMU     NR LOKALU  NR DOMU  NR LOKALU  
MIEJSCOWOŚĆ  MIEJSCOWOŚĆ  
TELEFON  TELEFON  
ADRES E-MAIL  ADRES E-MAIL  
MIEJSCE PRACY(NAZWA FIRMY, NR TELEFONU) 
 
 
 
 

MIEJSCE PRACY(NAZWA FIRMY, NR TELEFONU) 

RODZICE STUDIUJĄCY  LUB UCZĄCY SIĘ W 
SYSTEMIE DZIENNYM (NAZWA SZKOŁY, NR 
TELEFONU) 

RODZICE STUDIUJĄCY  LUB UCZĄCY SIĘ W 
SYSTEMIE DZIENNYM (NAZWA SZKOŁY, NR 
TELEFONU) 
 
 
 
 
 
 

CZY DZIECKO POSIADA RODZEŃSTWO*       TAK          NIE 
JEŚLI TAK PROSZĘ PODAĆ LICZBĘ I WIEK RODZEŃSTWA 
 
 
 
 
CZY RODZIC/ PRAWNY OPIEKUN JEST OSOBĄ SAMOTNIE WYCHOWUJĄCĄ DZIECKO*    TAK            NIE 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (PRZEBYTE CHOROBY, WSKAZANIA BĄDŹ PRZECIWWSKAZANIA 
PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WYDANE W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH BADAŃ LUB LECZENIA 
SZPITALNEGO 
 
 
 
 

Nr wniosku Data wpływu 
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• Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 
• Zobowiązuję się do zgłaszania każdorazowej zmiany powyższych danych i uiszczania należnej opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku 
• Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci 
uczęszczających do żłobka 
• Zobowiązuję się do potwierdzania oczekiwania na miejsce w żłobku raz w kwartale- osobiście lub telefonicznie 
UWAGA! 
Brak potwierdzenia powyżej 6 m-cy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku 
 
 
Tarnów, dn………..……………….r.                                                          .......…………………………………………………… 

                                                                                                                                                                 Podpis matki/ prawnego opiekuna 
 

                                                             .                             ………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                 Podpis ojca/ prawnego opiekuna 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Kierownika Żłobka, w celach związanych z 
przyjęciem i pobytem w Żłobku mojego dziecka, danych osobowych moich oraz dziecka. /(zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000.)/ 
 
 
Tarnów, dn………..……………….r.                                                          .......…………………………………………………… 

                                                                                                                                                                Podpis matki/ prawnego opiekuna 
 

                                                             .                             ………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                 Podpis ojca/ prawnego opiekuna 
 
*niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 

1. Dane zawarte w niniejszej karcie służą wyłącznie do przeprowadzanie rekrutacji do Żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków w 
Tarnowie. 
2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do  Żłobka zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia 
uczęszczania przez dziecko do żłobka  zaświadczenia (wystawionego nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem uczęszczania do żłobka)  o  
zatrudnieniu. 
3. Po ustaleniu daty przyjęcia dziecka do żłobka rodzice/ prawni opiekunowie powinni przedstawić  zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
do uczęszczania dziecka do żłobka  oraz, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom  
( zaświadczenie wydane  nie wcześniej niż 5 dni przed oddaniem dziecka do żłobka) 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Zespół Żłobków  Tarnowie z siedzibą 
przy ul. Najświętszej Marii Panny 3, 33-100 Tarnów. 
Ponadto zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż; 
• podanie danych jest obowiązkowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapewnieniem 
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, 
• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie  
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000. 
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) - c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych  w związku z art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
• dane kontaktowe inspektora danych osobowych, adres mailowy  zztarnow@umt.tarnow.pl , 
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zaprzestania realizacji celu zgodnie z obowiązującą w Zespole Żłobków 
Tarnowie instrukcją kancelaryjną. 
                                                                                                                
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:zztarnow@umt.tarnow.pl
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 Załącznik Nr 6 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Zespołu Żłobków w Tarnowie 

                                                                                                                                                                                         Pieczątka placówki 
  
 
DEKLARACJA O POZOSTANIU DZIECKA W ŻŁOBKU  NR . . . . . . .  NA  ROK . . . . . . . . . . 
     

Proszę o przyjęcie dziecka     ………………………………………………………………………………………….....                    
                                                                                              (imię i nazwisko dziecka) 
 
Data urodzenia dziecka  ……………………………..…….    NR PESEL 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………….………............................. 

……………………………………………………………………………………………………..……………………… 

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DANE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
IMIĘ  IMIĘ  
NAZWISKO  NAZWISKO  
PESEL  PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 
ULICA  ULICA  
NR DOMU     NR 

LOKALU 
 NR DOMU  NR 

LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ  MIEJSCOWOŚĆ  
TELEFON  TELEFON  
ADRES E-MAIL  ADRES E-MAIL  
MIEJSCE PRACY(NAZWA FIRMY, NR 
TELEFONU) 
 
 
 
 

MIEJSCE PRACY(NAZWA FIRMY, NR TELEFONU) 

RODZICE STUDIUJĄCY  LUB UCZĄCY SIĘ W 
SYSTEMIE DZIENNYM (NAZWA SZKOŁY, NR 
TELEFONU) 

RODZICE STUDIUJĄCY  LUB UCZĄCY SIĘ W 
SYSTEMIE DZIENNYM (NAZWA SZKOŁY, NR 
TELEFONU) 
 
 
 
 
 
 

 
Tarnów,dn………………………..r.                                                                             

                                   ....…...………………………………………………… 
                                                                                                           Podpis matki/ prawnego opiekuna 
 

                                                             .                                                                                                            
..……………………………………………………… 

                                                                                                                                                 Podpis ojca/ prawnego opiekuna 
 
UWAGA! Brak zwrotnej deklaracji do dnia 31 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją  z usług 
świadczonych przez żłobek. 
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                                                                                                                Załącznik Nr 7 

do Regulaminu Organizacyjnego 
Zespołu Żłobków w Tarnowie 

                                                           
                                                                                                                   
   

 

……………………………                                                                      ………………………………. 
         miejscowość i data                                                                                                                                 Pieczęć pracodawcy                                                                                                                              
 

 

ZAŚWIADCZENIE  O ZATRUDNIENIU 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani 

………………………………………………………………………………..……………..       

                                                                                                Imię i nazwisko 

 

Zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….…. 

Nr pesel ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Jest zatrudniony/a w …………………………………………………..……………………………………….. 

                                                                                                                                  Nazwa pracodawcy 

 

Na czas* nieokreślony/ określony, do dnia …………………………………………………………………… 

Pracownik nie przebywa/ przebywa* na urlopie macierzyńskim do dnia ……………………………………. 

Pracownik nie przebywa/ przebywa* na urlopie wychowawczym do dnia……………………………………. 

Pracownik nie przebywa/ przebywa* obecnie na urlopie bezpłatnym pow. 30 dni. 

 

 Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Żłobku wchodzącym w skład Zespołu Żłobków w 

Tarnowie 

 

 

 
…………..………………………………                                                                                       

                                                                                                                          Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
 
* nie potrzebne skreślić 
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                                                                                                                Załącznik Nr 8 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Zespołu Żłobków w Tarnowie 

                                                           
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA 

 

Upoważniam Pana/Panią: 

 

1. …………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego……………………………… 
              Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

2. …………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego……………………………… 
              Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

3. …………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego……………………………… 
              Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

4. …………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego……………………………… 
              Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

5. …………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego……………………………… 
              Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

6. …………………………………………….. seria i nr dowodu osobistego……………………………… 
              Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

Do odbioru mojego syna/ córki                …………………………………………………………………….. 

w  roku szkolnym …………………………………………………. . 

 
 
Tarnów, dn………………………..r.                                                        .                              

                                                                                             ...………………………………………………… 
                                                                                                         Podpis matki/ prawnego opiekuna 
 

                                                             .                     
                                                                                        …………………………………………………… 

                                                                                                         Podpis matki/ prawnego opiekuna 
 


	miejsc. Ze świadczeń może korzystać  dziecko /w szczególności dziecko, którego rodzice zamieszkują       w mieście Tarnowie/ w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, jeżeli nie ma         zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub ...
	Nr  1
	Tarnów,dn………………………..r.
	....…...…………………………………………………
	Tarnów, dn………………………..r.                                                        .
	...…………………………………………………

