
Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Samorządowego Nr 21 
 

  W N I O S E K  
DO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 21 W KRAKOWIE 

O ZWOLNIENIE OD PONOSZENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

I.  DANE DZIECKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK: 

Imię i nazwisko 
dziecka:  

PESEL dziecka:  

II. DANE WNIOSKODAWCY – RODZICA DZIECKA (poprzez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inną 
osobę której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem): 

Imię i nazwisko 
 

Adres 
zamieszkania 

 
Ul./Os………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
kod pocztowy…………………..………… miejscowość…………………………………………………………………………………… 

WNOSZĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU Z TYTUŁU POSIADANIA  
(znak "x" należy wpisać wyłącznie w jedno pole - w zależności od tego z jakiego tytułu wnosi się o zwolnienie): 

1. Zasiłku stałego lub zasiłku okresowego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.  

2. Zasiłku rodzinnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.  

3. Ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej.  

4. Ważnej Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.  

POUCZENIE 
1. Zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków reguluje uchwała  

Nr XCV/2624/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty  
za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków  
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

2. Całkowicie zwalnia się od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku rodziców, którzy posiadają ważną Krakowską Kartę Rodziny 
z Niepełnosprawnym Dzieckiem, o której mowa w uchwale Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja  
2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (z późn. zm.). 

3. Częściowo zwalnia się od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku rodziców, którzy: 
1) mają przyznany zasiłek stały lub zasiłek okresowy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub 
2) mają przyznany, na dziecko na które chcą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty, zasiłek rodzinny, o którym mowa w ustawie  
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, lub 
3) posiadają ważną Krakowską Kartę Rodzinną, o której mowa w uchwale Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+. 

4. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 3: 
1) pkt 1-2 wynosi 200 zł i miesięczna opłata w tych przypadkach zostaje obniżona do wysokości 99 zł; 
2) pkt 3 wynosi 150 zł i miesięczna opłata w tym przypadku zostaje obniżona do wysokości 149 zł.  

5. Zwolnienie od ponoszenia opłaty następuje na wniosek rodzica złożony do właściwego dyrektora żłobka. 
6. W przypadku zbiegu uprawnień do zwolnienia od ponoszenia opłaty, rodzicom przysługuje wyłącznie jedno uprawnienie, wybrane 

przez rodzica. 
7. Zwolnienie od ponoszenia opłaty następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek  

o zwolnienie od ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wniosek o zwolnienie od ponoszenia opłaty został złożony 
w listopadzie 2022 r. to zwolnienie obowiązuje od tego miesiąca. 

8. Zwolnienie z opłaty przysługuje na okres na który została przyznana karta lub zasiłek. 



 

9. Składając wniosek rodzic okazuje kartę albo decyzję w sprawie zasiłku. 

OŚWIADCZENIE ORAZ PODPIS WNIOSKODAWCY: 
 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, znam przepisy prawa 
regulujące zwalnianie z opłaty za pobyt w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków, w tym wiem, że zwolnienie                 
z opłaty przysługuje wyłącznie w okresie posiadania zasiłku lub ważnej karty oraz, że w przypadku, gdy utracę zasiłek  
lub kartę na podstawie, którego/której wnioskuję o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, to jestem 
zobowiązany/zobowiązana do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia utraty, złożenia oświadczenia  
w którym poinformuję o tym dyrektora żłobka oraz wnoszę jak na wstępie wniosku. 
 

 
……………………………..……                                                                                  ………………………………………………………………………. 
                data                                                                                                            czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA OPŁATY (wypełnia pracownik/dyrektor żłobka): 

 
Okazano dokument uprawniający do ulgi tj. ważną Krakowską Kartę Rodzinną/ważną Krakowską Kartę Rodziny  
z Niepełnosprawnym Dzieckiem /decyzję przyznającą zasiłek rodzinny/ decyzję przyznającą zasiłek stały lub okresowy* 
 
Nr ID karty albo nr decyzji przyznającej zasiłek rodzinny albo znak decyzji przyznającej zasiłek stały lub okresowy 
 
 …………………………………………………….. 
 
Termin ważności: od ……………………………………… do ……………………………………… 
 

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

                                                                                                                      data, podpis i pieczątka pracownika/Dyrektora żłobka 
                                                                                                                                                                                                               
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Opłata za pobyt dziecka w żłobku po zwolnieniu wynosi: …………………… zł. 
 
 
Okres zwolnienia z opłaty:  
 
 
od miesiąca: ……...………………………… roku:   …….........…………………                                 
                                                               
do miesiąca: ……...………………………… roku:   …………...…………………                                 

……………………….……………………………………………… 
                                                                                                               data, podpis i pieczęć Dyrektora żłobka 

          
Załączniki do wniosku: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


