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Żłobki i kluby dziecięce w 2018 r. 
 

Sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad 
dziećmi do lat 3 uległa poprawie. W 2018 r. wzrosła 
w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba 
żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych 
(o 21,0%), jak również liczba miejsc (o 29,2%) oraz 
dzieci przebywających w wyżej wymienionych 
placówkach (o 23,7%). 

 

Placówki 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Polsce działało 3776 żłobków, klubów dziecięcych 
i oddziałów żłobkowych. Wśród placówek opieki nad dziećmi do lat 3 dominującą pozycję 
stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,3%). 

W 2018 r. powstało 656 nowych placówek opieki nad dziećmi do lat 3, najwięcej w wojewódz-
twie mazowieckim (94). Kolejnymi województwami pod względem liczby nowo otwartych pla-
cówek były: małopolskie (76), śląskie (66) i dolnośląskie (64). W końcu 2018 r. najwięcej żłob-
ków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych działało w województwie mazowieckim 
(686). W pozostałych województwach liczba placówek opieki nad dziećmi do lat 3 była mniej-
sza i wynosiła od 406 placówek (w województwie małopolskim) do 65 placówek (w wojewódz-
twie świętokrzyskim). 

Spośród wszystkich placówek do sektora prywatnego należało 2915 żłobków, klubów dziecię-
cych i oddziałów żłobkowych. Najwięcej placówek sektora prywatnego należało do osób fi-
zycznych prowadzących działalność gospodarczą (68,4%). W sektorze publicznym 94,4% pla-
cówek było prowadzonych przez samorząd gminny. 

Miejsca 

Liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad małymi dziećmi wzrosła z 106,5 tys. 
w 2017 r. do 137,6 tys. w 2018 r. Żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe sektora prywat-
nego dysponowały 79,7 tys. miejsc, a sektora publicznego 57,9 tys. miejsc. 

Analiza wskaźnika liczby miejsc przypadających na jedną placówkę wskazuje na duże zróżni-
cowanie. W sektorze prywatnym na 1 żłobek przypadało średnio 30 miejsc, na 1 klub dzie-
cięcy 18 miejsc, a na 1 oddział żłobkowy 22 miejsca. W placówkach sektora publicznego śred-
nie wartości były wyższe – 71 miejsc na 1 żłobek, 21 miejsc na 1 klub dziecięcy oraz 34 miejsca 
na 1 oddział żłobkowy. 

Dzieci 

W końcu 2018 r. w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych przebywało 122,9 
tys. dzieci, a w ciągu całego roku 186,9 tys. dzieci. Ponad połowę dzieci stanowili chłopcy 
(51,8%). 

Koszty pobytu w placówce zostały częściowo lub całkowicie pokryte przez gminę 53,3% dzie-
ciom przebywającym w ciągu całego 2018 r. 

Dwulatki stanowiły ponad połowę podopiecznych żłobków (51,3%), a dzieci które miały jeden 
rok – około 40%. Odsetek dzieci w wieku poniżej 1 roku wyniósł 2,0%. 

Wskaźnik liczby dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych na 1000 
dzieci w wieku do lat 3 wzrósł z 86,4 w końcu 2017 r. do 105,3 w końcu 2018 r. Należy dodać, że 
w porównywanych latach wzrosła zarówno ogólna liczba dzieci w placówkach, jak również 
ogólna liczba dzieci w wieku do 3 lat. 

 

 

W 2018 r. działało 3776 żłob-
ków, klubów dziecięcych 
i oddziałów żłobkowych 

 

Około 83% wszystkich placó-
wek opieki nad dziećmi do 
lat 3 to żłobki i oddziały żłob-
kowe 

  21,0% 
Wzrost liczby żłobków, klubów 
dziecięcych i oddziałów żłobko-
wych w porównaniu z 2017 r. 

Blisko 58% wszystkich miejsc 
w placówkach opieki nad 
dziećmi do lat 3 to miejsca 
w placówkach sektora pry-
watnego 



 

 
Personel 

W końcu 2018 r. w placówkach opieki nad małymi dziećmi pracowało 23,8 tys. osób, średnio 
6 osób w każdej z nich. Wśród osób zatrudnionych w placówkach przeważali opiekunowie 
dziecięcy (63,5%) i nauczyciele (15,9%). Zdecydowaną większość pracowników stanowiły ko-
biety (99,3%). 

Żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe w swojej działalności były wspierane przez wo-
lontariuszy. W ciągu całego 2018 r. w tych placówkach pomagało społecznie 467 wolontariu-
szy. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba spadła o ponad połowę. 

 

Tablica 1. Żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe według województw w 2018 r. 

   Stan w dniu 31 XII 

WOJEWÓDZTWA Placówki Miejsca Dzieci 

POLSKA 3776 137583 122938 

Dolnośląskie 394 14973 13898 

Kujawsko-pomorskie 144 5670 4878 

Lubelskie 136 5031 4620 

Lubuskie 97 4164 3706 

Łódzkie 196 7615 6873 

Małopolskie 406 14118 12089 

Mazowieckie 686 23134 20218 

Opolskie 99 4302 4127 

Podkarpackie 173 6664 6209 

Podlaskie 101 4004 3726 

Pomorskie 272 7725 6687 

Śląskie 368 14386 12946 

Świętokrzyskie 65 2450 2218 

Warmińsko-mazurskie 91 3130 2851 

Wielkopolskie 386 13751 11978 

Zachodniopomorskie 162 6466 5914 

Ponad 99% wszystkich osób 
zatrudnionych w żłobkach, 
klubach dziecięcych i oddzia-
łach żłobkowych to kobiety 
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Powiązane opracowania 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL- temat ochrona zdrowia i opieka społeczna 
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