
#wszystkodlagdanska

SZCZĘŚLIWA
GDAŃSKA
RODZINA

#gdanskdlawszystkich



Miejsca opieki
dla dzieci do lat 3.

Gdański Bon 
Żłobkowy.
Świadczenie na rzecz

rodzin gdańskich.



NOWE
MIEJSCA

W ŻŁOBKACH
DLA

GDAŃSKICH
DZIECI

Gdański Bon Żłobkowy
Świadczenie na rzecz rodzin gdańskich

5.  SYSTEM DOPŁAT 
DO MIEJSC 
ŻŁOBKOWYCH 
W PLACÓWKACH 
NIESAMORZĄDOWYCH

6.   DOPŁATY DLA RODZIN 
NA OPIEKUNKI/
OPIEKUNÓW (opieka 
nieinstytucjonalna)

4.  KSZTAŁCENIE KADRY 
OPIEKUŃCZEJ 
W ŻŁOBKACH

1.  UTWORZENIE 
ŻŁOBKÓW GMINNYCH 
(min. 2)

2.   BUDOWA ŻŁOBKÓW 
W PARTNERSTWIE 
PUBLICZNO-PRYWATNYM 
W RAMACH 
PROJEKTU UE 
(min. 8, najwięcej 16) 
<wniosek złożony 20.06.2018>

3.  CERTYFIKOWANIE 
JAKOŚCI PLACÓWEK 
NIESAMORZĄDOWYCH



Gdański Bon Żłobkowy
Utworzenie nowych żłobków gminnych w latach 2018–2023

W latach 2014–2018 zbudowano i oddano do użytku 4 nowe 
żłobki, budowane w technologii ekologicznej i modułowej.
To 400 dodatkowych miejsc dla gdańskich maluchów.

W kadencji 2018–2023: 

przewidywany
koszt inwestycji 

ok. 10 mln zł

minimum
2 nowe żłobki
samorządowe

szacunkowy
koszt

funkcjonowania
1 nowego żłobka

2,5 mln/rok

zlokalizowane  
w dzielnicach 

demograficznie 
najmłodszych



możliwość
zmiany

przeznaczenia
w przyszłości

wyłącznie
za zgodą

Miasta

brak
możliwości
zmiany celu

przez
inwestora

Gdański Bon Żłobkowy
Budowa nowych żłobków w partnerstwie publiczno-prywatnym

•  budowa 16 nowych żłobków – każdy na 100 dzieci

•  realizacja kopiowanych projektów modułowych – 
proste i estetyczne

•  inwestycje realizowane na działkach należących 
do Gminy Miasta Gdańska

•  działki przekazywane wyłącznie w użyczenie 
na konkretny cel, jakim jest prowadzenie żłobka

1600
nowych miejsc

w 2 lata

bezpieczeństwo 
trwałości 

działalności 
i własności 

samorządowej

pierwsze
nowe miejsca

już w 2019



Gdański Bon Żłobkowy
Certyfikacja i kształcenie kadry

Jakość usług opiekuńczych 
i kadra placówek
•  w ramach planu przewidziano uruchomienie kursów 

kwalifikacyjnych, kursów umiejętności i szkoleń 
dla kandydatek i kandydatów na opiekuna

•  opracowany został program wsparcia kadr 
zgodnie z wymogami systemu oświaty

•  opracowanie i realizacja 
dodatkowej certyfikacji pracy 
podmiotów niesamorządowych monitoring

jakości pracy
bez względu

na przynależność 
placówki

wsparcie 
podmiotów 
w budowie 

profesjonalnych 
kadr opieki nad 

dzieckiem



Gdański Bon Żłobkowy
Świadczenie na rzecz rodzin gdańskich

Kryteria jakie musisz spełnić 
aby otrzymać bon?
• zamieszkujesz na terenie Gminy Miasta Gdańska 

•  pracujesz i płacisz podatki w Gdańsku 
i nie jesteś na urlopie wychowawczym 

•  Twoje dziecko znajduje się w kolejce oczekujących 
na przyjęcie do Gdańskiego Zespołu Żłobków 
w związku z tym korzystasz z niepublicznej 
formy opieki nad dzieckiem do lat 3 
(co najmniej 5 dni w tygodniu przez 8 godzin)

•  Twoje dochody na osobę w rodzinie 
nie przekraczają 100% najniższego 
krajowego wynagrodzenia netto



Świadczenie nie przysługuje?
•  na dziecko, które zostało objęte opieką 

przez Gdański Zespół Żłobków

•  umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, 
w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

•  osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem

•  rodzicowi/opiekunowi prawnemu, 
który nie ponosi kosztów czesnego 
w placówce niepublicznej

Gdański Bon Żłobkowy
Świadczenie na rzecz rodzin gdańskich



Na jaki czas przysługuje bon i kiedy go otrzymasz?
• wniosek o przyznanie bonu należy składać corocznie

•  bon będzie przyznawany na dany rok szkolny na dzieci od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego 
w którym dziecko kończy 3 lata (do wygaśnięcia umowy na świadczenie usług w danym roku szkolnym) 

•  na podstawie dochodów z roku poprzedzającego dany rok szkolny 

•  bon będzie przysługiwał od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, 
jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu 
w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek (wraz z załącznikami) 
o jego przyznanie 

•  bon ma wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 
dla osób aktywnych zawodowo i osób wracających na rynek pracy.

Gdański Bon Żłobkowy
Świadczenie na rzecz rodzin gdańskich



Gdański Bon Żłobkowy
Świadczenie na rzecz rodzin gdańskich

Co należy dołączyć do wniosku?
•  kopia aktualnej umowy z placówką niepubliczną do której uczęszcza dziecko 

•  zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie oraz nieprzebywanie na urlopie 
wychowawczym obojga rodziców/opiekunów

•  kopię pierwszej strony PIT lub zaświadczenie z US lub Urzędowe 
Potwierdzenie Odbioru 

•  informację z placówki świadczącej opiekę o wysokości czesnego pobieranego 
od rodzica

•  oświadczenie o rezygnacji z kolejki oczekujących 
do Gdańskiego Zespołu Żłobków

Podstawa prawna przyznania Gdańskiego Bonu Żłobkowego?
Art. 22 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Gdańska 
w sprawie gdańskiego bonu żłobkowego. Na jej podstawie Prezydent wyda Zarządzenie w sprawie trybu składania 
i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz rodziny „gdański bon żłobkowy)



Dziękujemy
za poświęconą uwagę.


