
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/463/2011  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 22 września 2011 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm
1)

), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i 

art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.
2)

) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w 

sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116, poz. 3667 i Nr 157, 

poz. 4968) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od 

momentu jego otwarcia do godziny 13.00, lecz nie mniej niż 5 godzin dziennie, od 

poniedziałku do piątku."; 

2)  w § 3:  

a)  ust. 1 - 4 otrzymują brzmienie: 

"1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez 

przedszkole w czasie wykraczającym poza czas określony w § 2, zwaną dalej 

„opłatą", w wysokości 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym 

wynagrodzeniem", za świadczenia, których zakres obejmuje:  

1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy 

dziecka; 

2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym 

światem; 

3) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających 

uzdolnienia dzieci; 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 

117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i 

Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 

poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 

Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, 

poz. 814. 



4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka; 

5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; 

6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub 

spożywania posiłków. 

2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej 

godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu. 

3. Wysokość opłaty ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i 

obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku 

następnego. 

4. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin 

świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie 

przekraczającym czas określony w § 2.", 

b)  uchyla się ustęp 5 i 6,  

c)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic 

(opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym 

czasie jej trwania.”; 
 

3)  w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 -5 w brzmieniu: 

"3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko 

wynosi 75% kwoty określonej w § 3 ust. 1.  

4. Opłata w wysokości określonej w ust. 3 dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo 

uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na 

terenie m.st. Warszawy. 

5. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w ust. 2-4, przysługuje tylko jedno 

uprawnienie wybrane przez rodziców (opiekuna prawnego).”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r., z 

wyjątkiem § 3 ust. 3 uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, 

który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.  

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m. st. Warszawy  

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 


