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Żłobki i kluby dziecięce w 2016 r. 
Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. na terenie kraju działało 2710 żłobków, oddziałów żłobkowych 
i klubów dziecięcych, które zapewniały opiekę nad dziećmi do lat 3. Wśród wszystkich tego typu 
placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,0%). W porównaniu 
z rokiem poprzednim liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych zwiększyła się 
o 16,7%. Zdecydowana większość placówek opieki nad dziećmi do lat 3 to placówki prywatne – 74,6% 
ogólnej liczby wszystkich placówek, przy czym dysponowały one 50,1% ogólnej liczy miejsc 
i przebywało w nich 47,0% dzieci. 

Opieka nad dziećmi do lat 3 według województw 

Wyszczególnienie 
Placówki Miejsca Dzieci  

Stan w dniu 31 XII 
Polska  ......................................  2710 92511 87279 
Dolnośląskie  .............................  290 10510 10112 
Kujawsko-pomorskie  .................  94 3544 3273 
Lubelskie  ...................................  95 3327 3067 
Lubuskie ....................................  69 2855 2685 
Łódzkie  ......................................  127 4964 5140 
Małopolskie  ...............................  265 8836 8104 
Mazowieckie  .............................  512 15905 15003 
Opolskie  ....................................  77 3248 3110 
Podkarpackie  ............................  110 4213 3914 
Podlaskie  ..................................  71 2831 2572 
Pomorskie  .................................  212 5160 4760 
Śląskie  ......................................  253 9637 9127 
Świętokrzyskie  ..........................  49 1724 1683 
Warmińsko-mazurskie  ..............  72 2214 2120 
Wielkopolskie  ............................  285 8966 8313 
Zachodniopomorskie  ................  129 4577 4296 

 

W 2016 r. najwięcej placówek funkcjonowało, podobnie jak w 2015 r., w województwie mazowieckim (w 2016 r. 

512, a w 2015 r. 445), a najmniej w świętokrzyskim (odpowiednio 49 i 41). 

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w 2016 r. dysponowały 92,5 tys. miejsc (wzrost o 14,4% w porównaniu 

z 2015 r.). Największą ilość miejsc oferowały żłobki – 82,5 tys. (89,2%). Kluby dziecięce dysponowały 7,7 tys. 

miejsc (8,3%), a oddziały żłobkowe 2,3 tys. miejsc (2,5%). 

W ciągu 2016 r. z omawianych placówek skorzystało 130,2 tys. dzieci (wzrost w porównaniu z 2015 r. 

o 12,8 tys. dzieci). Przeciętnie jedno dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego przez 114 dni w roku, a do 

żłobka 106 dni. Wśród dzieci uczęszczających do wszystkich typów placówek przeważali chłopcy, którzy 

stanowili blisko 52% ogólnej liczby dzieci w placówkach. 



Najwyższe wartości wskaźnika liczby dzieci w placówkach w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 

odnotowano w województwach: dolnośląskim (125,3), opolskim (122,8) oraz lubuskim i zachodniopomorskim 

(po 93,2). Najniższe wartości wskaźnika cechowały województwa: lubelskie (52,5), warmińsko-mazurskie 

(52,8), świętokrzyskie (53,1) i kujawsko-pomorskie (55,9). 

Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 na 1000 dzieci w wieku do lat 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród dzieci uczęszczających do wszystkich typów placówek najwięcej było 2-latków – 45,5 tys. i stanowili oni 

około 52% wszystkich dzieci w placówkach. 

Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 według wieku 
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Spośród wszystkich żłobków i oddziałów żłobkowych – 1248 (55,5%) pracowało pomiędzy 5 a 10 godzin 

dziennie, natomiast powyżej 10 godzin pracowało 1000 placówek tego typu (44,5%). Spośród klubów 

dziecięcych do 5 godzin dziennie działało 255 klubów dziecięcych (55,2%), a powyżej 5 do 10 godzin dziennie, 

pracowało 207 klubów dziecięcych (44,8%). 

W badanych placówkach znalazło zatrudnienie łącznie 16,8 tys. osób, z czego 99,3% stanowiły kobiety. Wśród 

ogólnej liczby zatrudnionych opiekunki dziecięce stanowiły 58,1%, nauczyciele – 19,9%, pielęgniarki – 8,0%, 

położne – 2,2%, pozostali opiekunowie 11,8% Dla około 95% placówka opieki nad małymi dziećmi była 

podstawowym miejscem pracy. Pracę personelu wspomagało 401 wolontariuszy. 

 

 

 
Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny w Krakowie 
Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej  

Halina Grabowska 
tel.: 12 3610204 

e-mail: h.grabowska@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 
tel.: (+48 22) 608 30 09, (+48 22) 608 34 75 

kom.: 695 255 011 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 
Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ 
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