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23.06.2020 r. 

 

Żłobki i kluby dziecięce 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim fun-
kcjonowało 458 placówek opieki instytucjonalnej 
nad dziećmi w wieku do lat 3, które dysponowały 
17,3 tys. miejsc. Przebywało w nich 24,3 tys. dzieci. 
W porównaniu do stanu z końca 2018 r. liczba placówek 
wzrosła o 16,2%, liczba oferowanych przez nie miejsc 
— o 15,2%, a liczba przebywajacych dzieci — o 17,8%. 

 
W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 458 placówek opieki instytu-
cjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 64 (tj. o 16,2%), 
a w porównaniu do 2015 r. — o 197 (tj. o 75,5%). Wśród wszystkich ww. instytucji najwięcej było 
żłobków — 378, tj. 82,5%.  
Zdecydowana większość placówek działała od 5 do 10 godzin dziennie — 294 (tj. 64,2%), 162 
(35,4%) placówki —  powyżej 10 godzin dziennie, a 2 (0,4%) placówki — do 5 godzin dziennie.  
Dla 259 placówek organem prowadzącym była osoba fizyczna, dla 109 — jednostka samorzą-
du terytorialnego i instytucja publiczna, a dla 90 — osoba prawna i jednostka nieposiadająca 
osobowości prawnej.  

W końcu 2019 r. we wszystkich żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych dostępnych 
było 17,3 tys. miejsc. W porównaniu do 2018 r. ich liczba zwiększyła się o 2,3 tys. (tj. o 15,2%), 
a w porównaniu do 2015 r. — o 7,7 tys. (tj. o 80,8%). W ogólnej liczbie miejsc dostępnych w oma-
wianych placówkach systematycznie rośnie udział klubów dziecięcych — z 4,3% w 2015 r. do 8,1% 
w 2019 r. W przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 miejsc było 208, co plasowało woje-
wództwo dolnośląskie na 1. miejscu w kraju. 

W 2019 r. z instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 korzystało 24,3 tys. 
dzieci, w tym 92% dzieci przebywało w żłobkach. W końcu 2019 r. pod opieką żłobków, oddzia-
łów żłobkowych i klubów dziecięcych pozostawało 15,9 tys. dzieci, w tym 51,8% stanowili chłopcy. 
Najliczniejszą grupę były 2-latki — 8,4 tys. (53,2%), a następnie dzieci w wieku od 1 roku do 2 
lat — 6,0 tys. (37,5%). W przeliczeniu na 1 tys. dzieci w wieku do lat 3 w placówkach tych 
przebywało 192 dzieci — 1. miejsce w kraju. 

W placówkach opieki nad małymi dziećmi pracowało 2,9 tys. osób. Wśród osób zatrudnionych 
przeważały opiekunki dziecięce (72,9%). Nauczyciele stanowili 7,7% ogólnej liczby zatrudnionych, 
pielęgniarki 7,4%, a położne 2,1%. Zdecydowaną większość pracowników stanowiły kobiety (99,4%). 
Żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe w swojej działalności były wspierane przez wo-
lontariuszy. W ciągu roku w tych placówkach pomagało 46 wolontariuszy, głównie kobiety (44).  
Tablica 1.  Żłobkia i kluby dziecięce w województwie dolnośląskim 
                  Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Żłobki 38 219 243 275 330 378 
Oddziały żłobkowe 26 17 15 13 9 6 
Kluby dziecięce - 25 32 42 55 74 
Miejsca 4072 9543 10510 11834 14973 17255 

w żłobkach 4072 8672 9598 10768 13740 15725 
w klubach dziecięcych - 409 539 742 1014 1395 

Dzieci przebywające (w ciągu roku) 6573 13641 14638 17070 20590 24254 
w żłobkach 6573 12499 13425 15655 19062 22310 
w klubach dziecięcych - 465 747 983 1211 1762 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkachb 4,5 11,3 12,5 13,9 16,6 19,2 
Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 
dzieci w wieku do lat 3 . 121 130 144 179 208 
Dzieci przebywające w żłobkach i klubach dziecięcych 
na 1000 dzieci w wieku do lat 3 . 113 125 139 166 192 
a Miejsca i dzieci – łącznie z oddziałami żłobkowymi.  b Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach to stosunek liczby 
wszystkich dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych oraz od 2012 r. - klubach dziecięcych do liczby dzieci 
w grupie wieku do lat 3 (bez trzylatków) - wyrażony procentowo. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: 
dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 15,2% 

Wzrost liczby miejsc w żłobkach, 
klubach dziecięcych i oddziałach 

żłobkowych r/r 

W latach 2015-2019 liczba placó-
wek opieki instytucjonalnej nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w woje-
wództwie dolnośląskim wzrosła 
o blisko 80%  
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W województwie dolnośląskim 
w 2019 r. odnotowano najwyższy 
w kraju wskaźnik liczby podo-
piecznych na 1000 dzieci w wieku 
do 3 lat 

W województwie dolnośląskim 
w 2019 r. odnotowano najwyższy 
w kraju wskaźnik dostępności 
opieki nad małymi dziećmi 
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Powiązane opracowania 

Żłobki i kluby dziecięce w 2019 r. 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Atlas Regionów 

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Żłobek, klub dziecięcy 

Oddział żłobkowy 

  

 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2019-roku,3,7.html
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-i-opieka-nad-dzieckiem-i-rodzina-w-2018-roku,10,10.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2019,2,22.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
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