
Charakterystyka programu „Maluch". 
 
Rozpoczęcie konkursu uzależnione było od opublikowania rozporządzenia w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Oferty 
konkursowe będą przyjmowane w terminie 20 dni od daty jego ukazania się w 
Dzienniku Ustaw, czyli do 20 kwietnia. 
 
Pieniądze z dotacji mają wesprzeć gminy w rozwoju infrastruktury instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat trzech tj. żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 
opiekunów.  
 
W zależności od liczebności i rodzaju formy opieki samorząd może ubiegać się 
maksymalnie o 48 tys. zł na wyposażenie pomieszczeń i prace wykończeniowe, 95 
tys. zł na adaptację istniejących budynków oraz 315 tys. zł na budowę lub zakup 
nowych z przeznaczeniem na żłobek lub klub dziecięcy. Maksymalna kwota dotacji 
wynosi 50% wartości przedstawionego kosztorysu.  
4 kwietnia weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech, która uprościła 
przepisy dotyczące żłobków. Program Maluch ma dodatkowo wspierać gminy w ich 
zakładaniu.  
 
 
Maksymalna kwota dotacji dla żłobka lub klubu dziecięcego na 30 miejsc, zaś dla 
lokalu opiekuna dziennego na 5 miejsc, wynosi:  
 

Cel W żłobku 
W klubie 

dziecięcym 
U dziennego 

opiekuna 

Wyposażenie oraz 
prace wykończeniowe 48 000 zł 28 000 zł 8 000 zł 

Adaptacja 95 000 zł 56 000 zł 10 000 zł 

Budowa lub zakup 
budynku (lokalu) 315 000 zł 184 000 zł ------ 

 
W przypadku mniejszej liczby miejsc, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce 
jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi: 
 

Cel W żłobku 
W klubie 

dziecięcym 
U dziennego 

opiekuna 

Wyposażenie oraz 
prace wykończeniowe 1 600 zł 930 zł 1 600 zł 

Adaptacja 3 170 zł 1 870 zł 2 000 zł 

Budowa lub zakup 
budynku (lokalu) 10 500 zł 6 130 zł ------ 

 
Akty wykonawcze do ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 
(Dz.U. Nr 45, poz. 235): zostały opublikowane 31 marca 2011r. 
 
Więcej informacji na stronie : www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1700 

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=85684&data=&_CheckSum=1135567173
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