
  

        

 

 

 

Świadczenie przysługuje również opiekunom 

niepracującym jeżeli: 

• kontynuują naukę w systemie dziennym 

• biorą udział w stażu, przygotowaniu 

zawodowym dla dorosłych, szkoleniach 

zawodowych lub programach mających na 

celu aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych organizowanych przez Gdański 

Urząd Pracy lub przez inne podmioty 

• pobierają świadczenie pielęgnacyjne w 

związku z koniecznością sprawowania opieki 

nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 

 

Należy dołączyć: 

 

• zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w 

systemie dziennym 

• zaświadczenie podmiotu potwierdzające 
okres uczestnictwa w stażu, przygotowaniu 

zawodowym dla dorosłych, szkoleniach 

zawodowych lub programach mających na 

celu aktywizację zawodową 

 

 

     

 

 

         

Do wniosku należy dołączyć: 

• kopię umowy o objęcie dziecka opieką  

z podmiotem niepublicznym 

• zaświadczenie o wysokości opłaty stałej 

ponoszonej za pobyt dziecka 

• dokument potwierdzający zatrudnienie lub 

wykonywanie innej pracy zarobkowej 

• oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu 

wychowawczego 

• oświadczenie o wysokości dochodów 

nieopodatkowanych osiągniętych w roku 

2020 

• dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji 

dochodowej rodziny od 2020 roku 

• wniosek o skreślenie dziecka z listy 

oczekujących na miejsce w żłobku 

prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków 

 

W przypadku braku szczepień ochronnych  

dziecka: 

• zaświadczenie wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej o zwolnieniu 

z obowiązkowych szczepień ochronnych z 

przyczyn zdrowotnych dziecka 

 

 

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO: 

 

• prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie  

lub separacji 

• odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu 

małżonka lub rodzica dziecka  

• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka 

(gdy ojciec dziecka jest nieznany) 

 

 

 
 

 

 

Informacja: 

Gdańskie Centrum Kontaktu  

 Tel.: (58) 52 44 500 

e- mail: kontakt@gdansk.gda.pl 

 

                 

    

Gdańskie Centrum Świadczeń: 

Tel.: (58) 326 79 89   

e-mail: info@gcs.gda.pl 

www.gcs.gda.pl 

    WYMAGANE DOKUMENTY OPIEKUNOWIE NIEPRACUJĄCY 

tel:(58)
mailto:info@gcs.gda.pl
http://www.gcs.gda.pl/


 

 

 

 

 

 

• matce 

• ojcu 

• opiekunowi prawnemu dziecka 

• opiekunowi faktycznemu dziecka 

• osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej 
 
     

 

 

Świadczenie przysługuje od dnia objęcia 

dziecka opieką w placówce niepublicznej  

do dnia objęcia dziecka wychowaniem 

przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko 

ukończy 3 rok życia.  

Świadczenie przyznawany jest na rok szkolny  

tj. od 1 września do 31 sierpnia roku 

następnego. 

 

 

 

Świadczenie przysługuje jeżeli miesięczny  

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  

2800 zł netto. 

Kryterium nie obowiązuje rodzin,  

w których członek rodziny posiada  

orzeczenie o niepełnosprawności, 

orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym  

stopniu niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

Stanowi różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą 

stałą za pobyt dziecka w placówce 

niepublicznej, a wysokością opłaty stałej 

ponoszonej w placówce publicznej nie więcej 

jednak niż 500 zł miesięcznie. 

  

       

 

Opiekunowie dziecka: 

• zamieszkują na terenie Gdańska 

• są zatrudnieni lub wykonują inną pracę 

zarobkową 

• rozliczyli podatek dochodowy w urzędzie 

skarbowym na terenie Gdańska 

• nie korzystają z urlopu wychowawczego 

• zawarli umowę o objęcie dziecka opieką  

z podmiotem niepublicznym  

(opieka sprawowana jest przez 5 dni  

w tygodniu min. 5 godzin dziennie)  

• zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka 

opieką w żłobku prowadzonym przez Gdański 

Zespół Żłobków 

• dziecko zostało poddane obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym, chyba że zostało  

z nich zwolnione z przyczyn zdrowotnych 

 

 

 

 

Wnioski można składać od 1 lipca. 

 

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń 

Dział Obsługi Mieszkańców 

Ul. Powstańców Warszawskich 25 

80-152 Gdańsk 
 

drogą pocztową: 
przesyłając wniosek na adres: 

Gdańskie Centrum Świadczeń 

Ul. Powstańców Warszawskich 25 

80-152 Gdańsk 

 

elektronicznie: 

za pośrednictwem e-PUAP  

(skan wniosku oraz dokumentów należy załączyć 

pod pismo ogólne do urzędu) 

 

Formularz wniosku oraz załączników 

dostępne na stronie www.gcs.gda.pl 

 

  

 

 

 

 

 
 

       KOMU PRZYSŁUGUJE 

        NA JAKI OKRES 

  KRYTERIUM DOCHODOWE 

   WYSOKOŚĆ  ŚWIADCZENIA 

       KRYTERIA PRZYZNANIA 


