URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

(WZiSS - XV)

WNIOSEK O WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Podstawa prawna:
– art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013 poz. 1457 późn. zm.).
I.
WYMAGANE DOKUMENTY:
– Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów (WZISS – 24)
– Oświadczenie (WZiSS - 25)
– Oświadczenie (WZiSS – 26)
Do wniosku należy dołączyć:
– oświadczenie podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna o zapewnieniu
bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dziecka w lokalu, w którym będzie
funkcjonował dzienny opiekun,
– ksero umowy o świadczenie usług zwarta z dziennym opiekunem,
– dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu
opieki,
– wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
– rękojmia.
II.
OPŁATY:
Nie dotyczy
III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
IV.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pl. Zwycięstwa 1 pok. 208
tel. (59) 84 88 371
e-mail: wziss@um.slupsk.pl
V.
ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.
VI.
UWAGI:
Warunki jakie powinien spełnić dzienny opiekun określa ustawa z dnia 4 lutego 2011r o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 poz. 1457 późn. zm.).

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (059) 84 88 300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Pl. Zwycięstwa 1, pok. 104, tel. (0-59) 84 88 463, fax. ) 8488 371; e-mail wziss@um.slupsk.pl

