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1. Wprowadzenie 

1.1. Wstęp 

Instytucjonalna opieka żłobkowa jest obszarem, który podlegał istotnym zmianom 
na przestrzeni lat. Od czasów transformacji ustrojowej sukcesywnie zmniejszała się liczba publicznych 
żłobków. Największą redukcję dotknięty został segment żłobków przyzakładowych, co wiązało się nie 
tylko z upadkiem dużych zakładów pracy w dobie transformacji, ale także ze stopniowym ograniczaniem 
socjalnej funkcji przedsiębiorstw. Przełomem w zakresie opieki żłobkowej była dopiero przyjęta w 2011 
roku, tzw. ustawa żłobkowa, a ściślej ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3. Przewidywała ona przede 
wszystkim zliberalizowanie dotychczasowych przepisów dotyczących zakładania i prowadzenia 
placówek dla dzieci do lat 3 i miała przyczynid się do rozwoju sektora opieki nad małym dzieckiem. Poza 
żłobkami przewidziano w niej także nowe formy opieki takie jak: kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, 
zachęty do legalnego zatrudnienia niani. Kolejnym krokiem mającym stymulowad rozwój opieki 
żłobkowej na poziomie lokalnym był ministerialny programu „Maluch”, który uruchomiono również 
w 2011 r. Program ten był kontynuowany w kolejnych latach. Gminy, a także podmioty prywatne 
i uczelnie mające odpowiedni wkład własny, mogą starad się o dofinansowanie kosztów powstania 
placówek dla najmłodszych dzieci, a także utrzymania wcześniej utworzonych miejsc. W 2017 r. 
wystartowała kolejna edycja programu pod nazwą „Maluch plus”.  

Kolejnym impulsem dla rozwoju instytucjonalnej opieki nad dziedmi do lat 3 stała się nowa 
perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w ramach której znaczne środki finansowe 
zarezerwowano na godzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuoczymi, m. in. przez tworzenie 
nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Działania wspierające powrót na rynek pracy osób 
sprawujących opiekę nad dziedmi do lat 3, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowane są w ramach regionalnych programów operacyjnych.  

Obecnie z opieki żłobkowej korzysta mniej niż co dziesiąty maluch, a liczba wybudowanych 
placówek dopiero niedawno wróciła do stanu z kooca PRL. Pod względem odsetka dzieci w wieku do lat 
3 objętych opieką instytucjonalną Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. 
Na obszarach wiejskich na ogół brakuje placówek opieki żłobkowej. Z kolei w wielkich miastach tworzą 
się kolejki do żłobków publicznych, a odpłatnośd za pobyt dzieci w żłobkach prywatnych jest dla części 
rodziców, zbyt wygórowana.  

Więź uczuciowa małego dziecka z rodzicami, a szczególnie z matką, jest bardzo silna. Matka jest 
najważniejszą osobą w życiu dziecka zaspakajającą jego podstawowe potrzeby i dającą mu poczucie 
bezpieczeostwa. Nie należy widzied opieki żłobkowej jako czegoś, co wypiera i zastępuję opiekę 
rodzinną, a raczej jej uzupełnienie. Rodzice, w tym szczególnie matki, powinni mied wybór, czy chcą się 
całkowicie poświęcid wychowaniu malucha, czy też łączyd opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową. 
Gdy brakuje placówek opiekuoczych dla najmłodszych dzieci, matka często takiego wyboru nie ma.  

Niniejsze opracowanie jest odpowiedzią na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane z realizacją konkursów 
na projekty w obszarze opieki żłobkowej, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem interwencji RPO WŁ w tym obszarze jest 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę 
nad dziedmi do lat 3. W ramach prac na tym tematem dokonano szczegółowej inwentaryzacji 
wszystkich placówek opieki żłobkowej w regionie oraz przeprowadzono analizy w oparciu o dane 
statystyczne pozyskane z GUS. Badania ankietowe wszystkich 177 gmin województwa łódzkiego oraz 
badania postaw rodziców dzieci do lat 3 przeprowadzone poprzez media społecznościowe pozwoliły 
na weryfikację skali zapotrzebowania na miejsca w żłobkach i innych formach opieki w województwie 
łódzkim. 
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1.2. Cel badania  

Głównym celem badania było rozpoznanie potrzeb w zakresie instytucjonalnej opieki nad 
dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim na potrzeby efektywnego ukierunkowania wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Opracowane przez 
Ministerstwo Rozwoju „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” nakłada na IZ RPO obowiązek 
opracowania analizy, która pozwoliłaby skoncentrowad wsparcie na obszarach, gdzie liczba miejsc 
opieki nad dziedmi do lat 3 jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Ww. wytyczne 
wskazują, że „IZ RPO definiuje obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w oparciu o analizę 
uwarunkowao, przeprowadzoną na podstawie m.in.: odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach, liczby 
dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, zróżnicowao przestrzennych 
w dostępie do miejsc opieki, potencjału i prognoz demograficznych.”  

Przeprowadzona poniżej analiza dostępności i poziomu upowszechnienia opieki żłobkowej oraz 
popytu na miejsca opieki nad małymi dziedmi, zrealizowana na potrzeby IZ RPO WŁ, pozwoli na lepsze 
ukierunkowanie przyszłych konkursów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

1.3. Podstawowe pojęcia  

1) Żłobek jest podstawową formą opieki nad dziedmi w wieku do lat 3. Opieka w żłobku jest 
sprawowana nad dziedmi w wieku od ukooczenia 20. tygodnia życia do ukooczenia roku 
szkolnego, w którym dziecko ukooczy 3. rok życia. W przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie 
dziecka opieką przedszkolną, może ono uczęszczad do żłobka do 4. roku życia. Opieka żłobka 
obejmuje do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka (w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wymiar ten może byd, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową 
opłatą).  

2) Klub dziecięcy – opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziedmi w wieku od 
ukooczenia 1. roku życia do ukooczenia roku szkolnego, w którym dziecko ukooczy 3. rok życia, 
a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 
przedszkolnym – 4. rok życia. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę w wymiarze nie 

większym niż 5 godzin dziennie względem każdego dziecka1. 

3) Opiekun dzienny – dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziedmi 
w wieku od ukooczenia 20. tygodnia życia do ukooczenia roku szkolnego, w którym dziecko 
ukooczy 3. rok życia (w wyjątkowych sytuacjach 4. rok życia), zatrudniana przez gminy, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy 
o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Możliwośd zatrudniania dziennego opiekuna na 
podstawie umowy o pracę została wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217 i 1735)2. 

4) Niania – osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziedmi od ukooczenia przez nie 20 tygodnia 
życia do 3 lat, na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy uaktywniającej)3 

  

                                                           
1
 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3  

(Dz. U. z 2016 r. Poz. 157) w 2015 r. 
2
 tamże 

3
 Art. 50 ust. 1i 2 ustawy o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 
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1.4. Opis metodologii badania 

Dla realizacji celu badania niezbędne było pozyskanie aktualnych informacji na temat wszystkich 
placówek opieki nad dziedmi do lat 3 funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. Ponieważ 
dane statystyczne publikowane są z pewnym opóźnieniem i nie obejmują wszystkich aspektów 
niezbędnych dla realizacji celów badania, zdecydowano o konieczności przeprowadzenia badao 
własnych. Pozwoliło to na zebranie danych dotyczących opieki żłobkowej w 2016 r., planów 
inwestycyjnych gmin w tym zakresie i źródeł ich finansowania. Badania własne zrealizowane zostały 
techniką CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview), czyli ankiet przesyłanych drogą elektroniczną 
do samodzielnego wypełnienia przez respondentów. Kwestionariusz ankiety skierowany został do 
wszystkich (177) urzędów miast i gmin w województwie łódzkim. Ankieta dotycząca żłobków składała 
się z dwóch części: Arkusza A i Arkusza B. Arkusz A zawierał 15 pytao i wypełniały go gminy posiadające 
na swoim terenie placówki opieki nad dziedmi do lat 3. Arkusz B składał się z 7 pytao i wypełniały go 
gminy nieposiadające takich placówek. Pytania dotyczyły: liczby instytucji opiekujących się dziedmi, 
liczby miejsc oraz liczby dzieci w placówkach, a także planów gmin związanych z utworzeniem lub nie 
placówek opieki nad dziedmi do 3 roku życia. Samorządy były dopytywane w szczególności o powody 
braku zainteresowania utworzeniem placówek żłobkowych. 

Dodatkowo została opracowana i skierowana poprzez media społecznościowe ankieta 
internetowa do rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim. Ankietę 
wypełniło ogółem 1308 osób, co pozwoliło poznad preferencje rodziców związane z formami opieki nad 
dziedmi.  

Poza badaniami ankietowymi podstawowym źródłem danych wykorzystanym w opracowaniu 
była statystyka publiczna: Bank Danych Lokalnych GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL), publikacja GUS „Ludnośd. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan na 30.06.2016”. 
Ze statystyki publicznej pochodziły dane dotyczące m.in. liczby dzieci w poszczególnych grupach wieku, 
stopnia upowszechnienia opieki żłobkowej, liczby żłobków, liczby dzieci do lat 3 w placówkach, 
współczynnika aktywności zawodowej. Dane dotyczące liczby placówek opieki nad dziedmi do lat 3 oraz 
utworzonych nowych miejsc opieki w 2016 r. zaczerpnięto z portalu informacyjno-usługowego 
emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowe 
informacje dotyczące zasobów instytucji prowadzących opiekę nad dziedmi poniżej 3 roku życia oraz 
skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki żłobkowej pozyskane zostały ze sprawozdao 
zbiorczych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 (OP-3). 
Dla zobrazowania sytuacji w zakresie placówek opieki nad dziedmi do lat 3 wykorzystano również dane 
z realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program rozwoju instytucji 
opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 MALUCH plus”. Źródłem informacji o projektach realizowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 były 
sprawozdania przekazane przez Departament EFS. 

Do prognozowania liczby dzieci w perspektywie roku 2020 wykorzystano wyniki Prognozy 
demograficznej dla gmin województwa łódzkiego do 2020 roku, opracowanej przez Pracownię 
Naukowo-Edukacyjną PRIMUS we wrześniu 2016 r. Punktem wyjścia była Prognoza demograficzna GUS 
do 2050 roku. 

Analiza źródeł zastanych dotyczyła przeglądu strategicznych dokumentów szczebla 
europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego w zakresie problematyki opieki nad dziedmi 
w wieku do lat 3. Jako materiały źródłowe wykorzystano następujące dokumenty: Ustawę z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3, Umowę Partnerstwa, Strategię na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2014-2020, Strategię Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020, Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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2. Uwarunkowania  

2.1. Opieka nad dziedmi do lat 3 w ustawach i dokumentach strategicznych 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 

235) 

Ustawa ta pozwoliła odejśd od dotychczasowego rygorystycznego prawa zaliczającego żłobki do 
placówek ochrony zdrowia i miała przyczynid się do szerszego upowszechnienia opieki żłobkowej 
w Polsce. Obok żłobków wprowadziła nowe formy opieki nad dziedmi do lat 3 takie jak: kluby dziecięce, 
opiekunowie dzienni oraz nianie. Ustawa określiła m.in. wiek dzieci objętych opieką żłobkową 
w różnych typach placówek opieki nad małymi dzieci, oraz maksymalną liczbę dzieci przypadających na 
1 opiekuna.  

Art. 2. 1. Opieka nad dziedmi w wieku do lat 3 może byd organizowana w formie żłobka lub klubu 
dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. 

2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuocza, wychowawcza oraz edukacyjna. 

3. Opieka nad dzieckiem może byd sprawowana do ukooczenia roku szkolnego, w którym dziecko 
ukooczy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 
przedszkolnym – 4 rok życia. 

4. W przypadku, gdy dziecko, które ukooczyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku lub klubie 
dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, 
są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu 
dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
 

Art. 7. 1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziedmi w wieku od ukooczenia 20 tygodnia życia. 

2. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziedmi w wieku od ukooczenia 1 roku życia. 
 

Art. 10. Do zadao żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 
zajęd zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;  

3) prowadzenie zajęd opiekuoczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

Art. 12. 1. Godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się w regulaminie organizacyjnym, 
o którym mowa w art. 21, biorąc pod uwagę opinie rodziców. 

2. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego 
dziecka. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może byd, na wniosek rodzica 
dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą. 

4. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem 
każdego dziecka. 
 

Art. 15. 1. Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby 
dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego. 

2. Jeden opiekun może sprawowad opiekę: 

1) w żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje 
się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które 
nie ukooczyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci; 

2) w klubie dziecięcym – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie 
znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie 
nad pięciorgiem dzieci. 
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3. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną 
pielęgniarkę lub położną. 
 

Art. 26. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 
i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”. 

Art. 27. 1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

Art. 38. 1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy 
w grupie znajduje się dziecko, które nie ukooczyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub 
wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 
 

Art. 50. 1. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziedmi na podstawie umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej 
dalej „umową uaktywniającą”. 

2. Niania sprawuje opiekę nad dziedmi w wieku od ukooczenia 20 tygodnia życia. 
 

Umowa partnerstwa  

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 
europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej 
polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji UP są krajowe programy 
operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny 
system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. 

W Umowie Partnerstwa opieka nad dziedmi do lat 3 związana jest z celem tematycznym 
8. „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników” 
w kontekście celu szczegółowego „Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy”. 

W dokumencie podkreśla się, że zwiększenie dostępu do opieki nad dziedmi do lat 3 oraz inne 
działania umożliwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego poprawią szanse na zatrudnienie 
osób, które pełnią funkcje opiekuocze. Działania w tym obszarze zwiększą także szanse utrzymania 
pracy osobom, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziedmi do lat 3. 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

W dokumencie podkreśla się, że: „Odsetek dzieci do lat 3 objętych instytucjonalnymi formami 
opieki (zapewnionymi przez paostwo) wynosi zaledwie 8,1% (wobec 33% wyznaczonych przez Radę 
Europejską – tzw. cele barcelooskie). Jednocześnie 20% najbiedniejszych rodzin w Polsce korzysta 8 razy 
rzadziej z opieki żłobkowej, niż 20% rodzin najbogatszych. Jest to najniższy wynik wśród wszystkich 
krajów UE, obrazujący nierówności społeczne w dostępie do tego typu usług. Niewystarczająca liczba 
żłobków, czy innych instytucji publicznych utrudnia powrót do pracy osłabiając sytuację materialną 
rodziny. Dodatkowo wysokie ceny placówek niepublicznych mogą prowadzid do odwlekania decyzji 
o pierwszym czy kolejnym dziecku.” 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sytuuje wsparcie instytucjonalnej opieki nad 
dziedmi do lat 3 bardziej jako element polityki prorodzinnej, a nie prozatrudnieniowej.  

W związku z tym planuje się Projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do 
roku 2020, do których zostały zaliczone:  

Polityka rodzinna – kompleksowe i systemowe wspieranie rodzin z dziedmi – uwzględniająca 
m.in. systemowe zapewnienie opieki instytucjonalnej nad małymi dziedmi (do lat 3), umożliwiające 
aktywizację zawodową rodziców i opiekunów.  

Zdrowa Mama – działania szkoleniowe i informacyjne, mające na celu poprawę wiedzy 
społeczeostwa na temat zdrowia prokreacyjnego, poprawę kwalifikacji i umiejętności lekarzy 
i położnych, udoskonalenie i rozwój profilaktyki dla kobiet w ciąży (i dzieci w okresie prenatalnym) oraz 
matki i dziecka po jego urodzeniu. 
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Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych. Opiera 
się na nowatorskiej koncepcji polegającej na budowaniu kapitału ludzkiego w pięciu etapach życia:  

1) wczesne dzieciostwo, 
2) edukacja szkolna,  
3) edukacja na poziomie wyższym, 
4) aktywnośd zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo, 
5) starośd. 
 

Jednym z celów szczegółowych tej strategii jest Wzrost zatrudnienia. Chodziło o takie 
zaprogramowanie działao aby dokonad znaczącego postępu w zakresie poziomu zatrudnienia 
i w perspektywie roku 2020 osiągnąd średni poziom zatrudnienia dla paostw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Cel ten miał byd realizowany m.in. poprzez następujące kierunki interwencji: 

• Ułatwianie godzenia pracy z indywidualnymi potrzebami człowieka (na różnych etapach 
życia), w tym w zakresie łączenia aktywności zawodowej z opieką nad dziedmi oraz 
dorosłymi osobami zależnymi, w tym m.in. przez stosowanie elastycznych rozwiązao 
w zakresie czasu pracy oraz telepracy. 

• Rozwój form opieki nad dziedmi w wieku do lat 3. 

• Możliwości sprawowania przez rodziców bezpośredniej opieki nad małym dzieckiem bez 
konieczności rezygnowania z pracy oraz zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeostwa 
emerytalnego w związku ze sprawowaniem przez rodziców bezpośredniej opieki nad małym 
dzieckiem przez niektóre grupy zawodowe (np. osoby samozatrudnione).  

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020: 

W SRWŁ 2020 opieka żłobkowa wpisuje się w cel operacyjny 5. (Wysoki standard i dostęp do 
usług społecznych); strategiczny kierunek działao 5.1. Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora 
edukacji, w tym rozwój bazy żłobków i przedszkoli, m.in. poprzez: wspieranie i budowę nowych 
i modernizację istniejących obiektów, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich i w małych miastach, 
wspieranie rozwoju różnych form opieki nad dziedmi w wieku przedszkolnym oraz dziedmi do lat 3. 

Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020 

W dokumencie podkreśla się, że wysoka dostępnośd usług opiekuoczych nad małymi dziedmi, 
szczególnie w wieku 0-3 lat oraz 3-5 lat jest uznawana za jedną z determinant zaangażowania na rynku 
pracy matek, ale także jeden z kluczowych czynników wpływających na decyzje prokreacyjne. 
Wspieranie dostępności usług opiekuoczych dzieci do lat 3 po możliwej do poniesienia przez rodziny 
cenie, tak aby opłacalne było podjęcie pracy przez matki. Wysoka odpłatnośd (ceny rynkowe) za usługi 
opiekuocze dla dzieci do lat 3 w placówkach prywatnych może stanowid silną barierę dla rodziców. 
Dostępnośd usług opiekuoczych wysokiej jakości zmniejszy rozdźwięk pomiędzy obowiązkami 
rodzinnymi i pracowniczymi, co dotyczy szczególnie matek. Bardzo ważne jest zapewnienie dostępu 
do tego typu usług na obszarach wiejskich. Rozmieszczenie placówek świadczących tego typu usługi 
opiekuocze powinna byd dostosowana do potrzeb lokalnych. W dokumencie akcentuje się, że kluczowe 
znaczenie ma przeprowadzenie kompleksowej analizy zapotrzebowania na tego typu usługi. W planie 
przeciwdziałania depopulacji zauważono, że sytuacja w zakresie korzystania z usług żłobków i klubów 
dziecięcych plasuje województwo łódzkie nieznacznie powyżej średniej dla Polski, jednak w wartościach 
bezwzględnych to wciąż niewielka wartośd. W 2013 r. liczba dzieci korzystających z usług żłobków 
w regionie łódzkim wyniosła ok. 53 dzieci na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w porównaniu z 49 dzieci 
w skali kraju. Oznacza to koniecznośd poprawy dostępności w regionie różnych form opieki dla dzieci 
w wieku do 3 lat. W dokumencie tym zwrócono również uwagę na program „Maluch”, realizowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest finansowanie z dotacji celowej 
budżetu paostwa zadao z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

W pespektywie 2014-2020 wsparcie placówek i miejsc opieki dla dzieci do lat 3 jest możliwe 
z dwóch osi priorytetowych RPO WŁ: Osi VII (Infrastruktura dla usług społecznych), działanie VII.3 
Infrastruktura opieki społecznej oraz Osi X (Adaptacyjnośd pracowników i przedsiębiorstw 
w regionie), działanie X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziedmi do lat 3. 
Pierwsze z działao, mające na celu zwiększenie dostępu do instytucji świadczących usługi opieki nad 
dziedmi do trzeciego roku życia, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i związane z budową i rozbudową infrastruktury. Do 2023 r. przewiduje się utworzenie 
51 obiektów opieki nad dziedmi do 3 roku życia. Projekty finansowane w ramach tego działania będą 
realizowane pod warunkiem ścisłego powiązania z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia EFS, 
który ma w tym obszarze funkcję wiodącą. Oznacza to koniecznośd wykazania realizacji 
komplementarnego projektu współfinansowanego z EFS. 

Celem szczególnym działania X.1, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 
jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dla osób sprawujących 
opiekę nad dziedmi w wieku do lat 3. Grupami docelowymi tego działania są osoby pracujące 
opiekujące się dziedmi do lat 3, a przebywające na urlopie macierzyoskim, rodzicielskim oraz osoby 
bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu 
na rynek pracy. Wsparcie działao ułatwiających powrót na rynek pracy opiekunom najmłodszych dzieci 
ma przebiegad dwutorowo poprzez: 

 Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziedmi do lat 3 w formie instytucjonalnej (żłobki, 
kluby dziecięce, opiekunowie dzienni) oraz pozainstytucjonalnej (nianie), 

 Aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziedmi do lat 3 m.in. w formie: 
doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleo. 
 

W ramach tego działania planuje się utworzenie do 2023 r. 4 872 miejsc opieki nad dziedmi 
w wieku do 3 lat (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, Załącznik nr 2 – 
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działao i poddziałao). Na ten cel przewiduje 
się wydatkowanie aż 30 206 110 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odnośnie przedsięwzięd 
finansowanych z EFS określono kryterium premiujące w następujący sposób: „Projekt realizowany jest 
w gminach z terenu województwa łódzkiego, w których opieką instytucjonalną (w ramach żłobków, 
klubów dziecięcych lub usług opiekuna dziennego) objętych jest mniej niż 4% dzieci w wieku do lat 3 
zamieszkałych w danej gminie”. 

2.2. Wyniki konkursów z RPO WŁ na lata 2014-2020 

W latach 2015-2016 przeprowadzono 3 konkursy w ramach działania X.1 Powrót na rynek 
pracy osób sprawujących opiekę nad dziedmi w wieku do lat 3: RPLD.10.01.00-IZ-10-001/15, 
RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16 oraz RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16. W pierwszym konkursie 
zorganizowanym w 2015 r. wpłynęło ogółem 40 wniosków, z których 22 otrzymało pozytywną ocenę 
formalno-merytoryczną, a pozostałe ocenę negatywną. W pierwszym konkursie zorganizowanym 
w 2016 r. wpłynęło 51 aplikacji, ale jedynie 21 zostało pozytywnie ocenionych. W drugim konkursie 
w 2016 r. wpłynęło ogółem 59 wniosków, z których 28 oceniono pozytywnie pod względem formalno-
merytorycznym. Należy podkreślid, że częśd wniosków dotyczyła kilku lokalizacji w różnych gminach 
województwa. Warto również zauważyd, że częśd podmiotów, które w konkursie otrzymało negatywną 
ocenę, poprawiło swoje wnioski i w kolejnych konkursach zostało pozytywnie zweryfikowanych. Wśród 
wnioskodawców zdecydowanie przeważały podmioty prywatne, a rzadziej jednostki samorządu 
terytorialnego. Małe gminy rzadziej aplikowały obawiając się tego, czy zdołają utrzymad placówki 
żłobkowe po zakooczeniu finansowania z funduszy unijnych, a trwałośd projektu wymaga by miejsca 
utworzone w ramach projektów były utrzymane jeszcze co najmniej przez 2 lata. Częśd projektodawców 
obok stworzenia nowych miejsc opieki nad dziedmi do lat 3 podjęła działania aktywizujące rodziców 
takie jak m.in.: szkolenia, warsztaty, kursy uzupełniające, doradztwo zawodowe. W 2017 r. zmniejszyło 
się znacznie dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach żłobkowych z rządowego Programu Maluch 
plus. Podmioty prywatne, które w 2016 r. utworzyły nowe placówki opieki nad dziedmi do lat 3 
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ze środków unijnych (RPO WŁ), mogą liczyd na dofinansowanie pobytu dzieci w ramach Programu 
„MALUCH plus 2017” w wysokości zaledwie 140 zł na dziecko miesięcznie, tj. 35% wysokości 
wnioskowanej dotacji. W tej sytuacji podmioty prywatne prowadzące placówki żłobkowe mogą 
podwyższyd opłaty, co może doprowadzid do rezygnacji części rodziców ze zinstytucjonalizowanej formy 
opieki. Kładzie to pod znakiem zapytania trwałośd małych placówek opieki nad dziedmi, szczególnie w 
mniej zasobnych gminach wiejskich. 

Analiza przestrzenna wskazuje, że projekty związane z utworzeniem nowych miejsc opieki nad 
małymi dziedmi z RPO WŁ koncentrują się w miastach: Łódź, Piotrków Trybunalski, Radomsko 
i sąsiadujących z nimi gminach oraz w powiecie sieradzkim. Szczególnie dużo nowych placówek 
utworzono w podpiotrkowskiej gminie Sulejów. Całe obszary województwa pozostają jednak „białymi 
plamami”, a są to na ogół typowo rolnicze gminy wiejskie. Są jednak wyjątki od tej reguły gminy: 
Ręczno, Aleksandrów, Białaczów, czy Poświętne. Można jednak żywid obawy, czy placówki utworzone 
w tych gminach utrzymają się dłużej niż 2 lata bez zewnętrznego finansowania. Najlepiej gdyby to była 
stała dotacja z budżetu paostwa. 

2.3. Aktywnośd zawodowa kobiet 

Paostwa odnotowujące wysokie stopy aktywności zawodowej kobiet takie jak: Islandia, 
Norwegia, Finlandia, Szwecja to jednocześnie kraje, które mają bardzo dobrze rozwinięte 
instytucjonalne formy opieki nad dziedmi, co pozwala godzid pracę zawodową z rodzicielstwem. 
W Polsce wskaźnik aktywności zawodowej kobiet jest wciąż niski i wynosi 61,4%. Oznacza to, że 
statystycznie 4 na 10 kobiet w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Jak wynika 
z symulacji Deloitte, gdyby do 2025 r. współczynnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wzrósł do 
poziomu UE-15 (o ponad 500 tys.), to dzięki temu PKB naszego kraju mogłoby się podnieśd o 1%4. Dzięki 
większej liczbie pracujących kobiet do 2025 r. finanse publiczne zyskałyby dodatkowo 52,6 mld zł 
dochodów z podatków i składek ubezpieczeniowych. 

Najwyższym poziomem aktywności zawodowej w Polsce charakteryzują się kobiety z wyższym 
wykształceniem, a im niższy poziom wykształcenia, tym niższy współczynnik aktywności zawodowej 
kobiet. Najwyższy odsetek aktywnych zawodowo kobiet występuje w wieku 40-49 lat (83,1%), a wśród 
mężczyzn w wieku 30-34 lata (94,4%). Wyraźnie widad, że kobiety poniżej 40 roku życia, czyli najczęściej 
wychowujące niepełnoletnie dzieci, stanowią znaczący potencjalny zasób pracy, którego uruchomienie 
przyniosłoby znaczące korzyści dla gospodarki i dla samych kobiet. W tym celu niezbędny jest rozwój 
instytucjonalnych form opieki i edukacji, szczególnie nad małymi dziedmi, tak aby kobiety mogły łączyd 
pracę zawodową z obowiązkami rodzicielskimi. 

Dyskusje budzi, czy Program Rodzina 500 plus wpłynął na dezaktywację zawodową kobiet. Jak 
pokazuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), od marca do września 2016 r. o 150 tys. 
osób zwiększyła się w Polsce liczba biernych zawodowo. Osoby te podają jako powód niepodejmowania 
pracy „obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu”. Równocześnie wzrosła liczba osób 
biernych zawodowo w wieku 25-44 lata. Jedyna grupą, w której w analizowanym okresie spadła 
aktywnośd zawodowa są kobiety. Na tej podstawie można domniemywad, że Program rodzina 500 plus 
wpłynął na dezaktywację zawodową kobiet opiekujących się dziedmi5. 

Główny Urząd Statystyczny od 1992 r. co kwartał przeprowadza Badanie Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL). Współczynniki aktywności zawodowej oblicza BAEL dla kobiet 
i mężczyzn w rozbiciu na płed i grupy wiekowe, natomiast liczbę biernych zawodowo jedynie w podziale 
na płed (kobiety i mężczyźni). W związku z tym nie wiadomo, czy wzrost liczby kobiet biernych 
zawodowo o 150 tys. w ciągu ostatniego roku dotyczy kobiet młodszych opiekujących się dziedmi, czy 
też kobiet w wieku przedemerytalnym, zmuszonych zrezygnowad z pracy z uwagi na koniecznośd opieki 
nad zniedołężniałymi rodzicami.  

Raport NBP skłania się raczej ku temu, że wzrost liczby biernych zawodowo kobiet wynika 
z konieczności opieki nad starszymi rodzicami. „W połowie br. gospodarstwa domowe otrzymały środki 

                                                           
4
 Raport „Praca i przedsiębiorczośd kobiet – potencjał do wykorzystania” Deloitte 2017 

5
 „Dziennik Gazeta Prawna” z dn. 7 grudnia 2016 r. 
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z programu „Rodzina 500 plus”. Wśród możliwych skutków tego programu wymienia się często 
zwiększenie liczby osób nieaktywnych zawodowo w związku m.in. z potencjalnie większym 
zaangażowaniem przez te osoby w opiekę nad dziedmi. Dane BAEL wskazują jednak, że chod liczba osób 
nieaktywnych z powodów rodzinnych wzrasta, to nie jest to zjawisko nowe, a jest obserwowane już od 
2014 roku. W III kw. 2016 r. liczba osób nieaktywnych zawodowo z powodu deklarowanych obowiązków 
rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu zwiększyła się o ponad 100 tys. porównaniu 
z poprzednim rokiem. Wzrosty te nie są jednak nowym zjawiskiem. Konsekwentny wzrost liczby osób 
zaangażowanych w obowiązki rodzinne trwa już od 2014 roku, a w połowie 2015 roku wyniósł prawie 
200 tys. w ujęciu rocznym. Bardziej szczegółowa analiza wskazuje, że wzrost liczby osób zajmujących 
się innymi osobami w gospodarstwie domowym oraz z powodów rodzinnych dotyczy głównie kobiet, 
przy czym wzrost przyspieszył po 2014 r. Zmiany powyższych wskaźników są stosunkowo słabo 
skorelowane ze zmianami liczby urodzeo, które podlegały w ostatniej dekadzie fluktuacjom, a najwięcej 
dzieci urodziło się w 2010 roku. Silniejsze wydaje się powiązanie rosnącej liczby osób nieaktywnych z 
powodów rodzinnych z rosnącą liczbą osób w wieku powyżej 80 lat, które zwykle wymagają opieki 
bliskich. Ich liczba w latach 2006-2015 zwiększyła się o 45% (w 2015 roku było ich 1 060 tys.). 
Wyciąganie wniosków przyczynowo-skutkowych dotyczących tych powiązao wymaga jednak 
dokładniejszych analiz.”6 

Szybszy przyrost biernych zawodowo kobiet należy raczej wiązad z wysokim wzrostem 
świadczeo pielęgnacyjnych dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Świadczenie to wzrosło z 620 zł 
w 2013 r. do 1200 zł w 2014 r. i 1406 zł od 1 stycznia 2017 r. Mogło to skłaniad matki dzieci 
niepełnosprawnych do częstszych rezygnacji z pracy na rzecz opieki. Według danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2014 r. świadczenie pielęgnacyjne pobierało 105,9 tys. osób, 
a w 2016 r. świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych pobierało łącznie 216,9 tys. osób. 

Brakuje jeszcze jednoznacznych danych statystycznych dotyczących skali rezygnacji z pracy 
kobiet pobierających świadczenie rodzicielskie 500 plus, ale są liczne sygnały od pracodawców, że 
odejścia kobiet z pracy znacznie nasiliły się po wejściu w życie Programu Rodzina 500 plus. 

Według BAEL współczynnik aktywności zawodowej ludności województwa łódzkiego w wieku 
powyżej 15 lat wyniósł w III kw. 2014 r. 59,1%, a następnie spadł w III kw. 2015 r. do 57,6%, a w III kw. 
2016 r. do 56,8%. W III kw. 2016 r. aktywni zawodowo liczyli w Łódzkiem 2 061 tys. osób, a bierni 
zawodowo 891 tys. Wśród biernych zawodowo 332 tys. to mężczyźni, a 559 tys. to kobiety. 
Co zaskakujące, równolegle ze spadkiem aktywności zawodowej, między III kw. 2014 r. a III kw. 2016 r. 
spadała również liczba biernych zawodowo (z 989 tys. do 891 tys.). Spadek liczby biernych zawodowo 
ogółem, w tym biernych zawodowo kobiet, należy wiązad z wydłużeniem wieku emerytalnego, 
co opóźniło przejście na emerytury licznych roczników powojennego wyżu demograficznego. Ta 
sytuacja prawdopodobnie zmieni się w 2017 r. w związku z przywróceniem poprzedniego wieku 
emerytalnego. 

Dane BAEL dotyczące aktywności zawodowej kobiet w wieku 25-44 lata, czyli najczęściej 
opiekujących się niepełnoletnimi dziedmi, są niejednoznaczne. Obliczony w ramach badania 
współczynnik aktywności zawodowej kobiet w tym wieku w III kw. 2016 r. nie spadł w porównaniu 
analogicznym okresem 2014 i 2015 r. Jednak zestawienie faktycznej liczby kobiet w wieku 25-34 lata 
oraz 35-44 lata w województwie łódzkim w zderzeniu z liczbą kobiet aktywnych zawodowo w tych 
grupach wiekowych według BAEL wskazuje na znaczący spadek liczby aktywnych zawodowo kobiet 
w tych grupach wiekowych w III kw. 2016 r. Według BAEL w IV kwartale 2016 r. aktywnych zawodowo 
kobiet w wieku 25-34 lata było w województwie łódzkim o 34 tys. mniej, niż w analogicznym okresie 
2015 r., a wieku 35-44 lata o 13 tys. mniej. 

Należy także podkreślid, że między III kwartałem 2014 r., a III kwartałem 2016 liczba kobiet 
w wieku 25-34 lat spadła w regionie o około 10 tys. Co jest istotne, w tym wieku kobiety charakteryzują 
się najwyższą rozrodczością. Spadek liczby kobiet w wieku 25-34 lata w kolejnych latach może 
spowodowad, że efekt Programu Rodzina 500 plus w postaci wzrostu liczby urodzin nie będzie tak duży, 
jak się oczekuje. W latach 2014-2016 liczba kobiet w wieku 35-44 lata wzrosła o ponad 4 tys. Warto też 

                                                           
6
 „Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2016 r.” Nr 04/16, Narodowy Bank Polski 
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zwrócid uwagę na fakt, że BAEL do aktywnych zawodowo, pracujących kobiet zalicza kobiety 
przebywające na urlopach macierzyoskich i rodzicielskich, które faktycznie nie pracują zawodowo, ale 
zajmują się wychowaniem dzieci. Ma to niewątpliwie znaczący wpływ na poziom współczynnika 
aktywności zawodowej kobiet. Nie wiadomo, jaka częśd tych kobiet, po zakooczeniu przysługujących 
im urlopów wróci na rynek pracy, a jaka pozostanie bierna zawodowo korzystając z Programu 500 plus.  

Wykres 1 Aktywnośd zawodowa kobiet w wieku 25-34 lata w woj. łódzkim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Wykres 2 Aktywnośd zawodowa kobiet w wieku 35-44 lata w woj. łódzkim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Zasadniczym celem rządowego Programu Rodzina 500 plus miało byd zwiększenie dzietności 
kobiet. Wstępne dane GUS wskazują, że w roku 2016 urodziło się w Polsce o 16 tys. dzieci więcej niż rok 
wcześniej. Informacje z województwa łódzkiego są jednak mniej optymistyczne7. Ostateczne dane GUS 
za 2016 r. dotyczące ruchu naturalnego pokazują, że w Polsce w 2016 r. urodziło się o 22 794 dzieci 
więcej, niż w 2015 r., a w regionie łódzkim o 681. Wzrost liczby urodzin w 2016 r. był widoczny w Łodzi. 
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że w 2015 r. urodziło się w Łodzi 9 931 dzieci, a w 2016 r. 
11 191 (wzrost aż o 1 260). Należy jednak zauważyd, że w Łodzi rodzą dzieci nie tylko mieszkanki tego 
miasta, ale również mieszkanki województwa, a nawet całej Polski. W 2015 r. na 9 931 dzieci 
urodzonych w Łodzi, jedynie 5 771 przypadało na łodzianki. W innych miastach regionu wzrost urodzin 
w 2016 r. w porównaniu z 2015 odnotowano m.in.: w Kutnie (wzrost z 635 do 660), Piotrkowie Tryb. 

                                                           
7
 „Dziennik łódzki” z dn. 13.02.2016 r. „W Łódzkiem na efekt 500 plus musimy jeszcze poczekad”  
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(wzrost z 641 do 661), Łasku (wzrost ze 135 do 164). W części miast regionu odnotowało spadek liczby 
urodzin w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. W Bełchatowie liczba urodzonych dzieci spadła z 589 do 404, 
w Wieluniu z 850 do 750, w Łęczycy z 551 do 512. Na pełne dane statystyczne dotyczące liczby dzieci 
urodzonych w województwie łódzkim w 2016 r. trzeba jeszcze poczekad. Tym niemniej jednak na 
podstawie wstępnych informacji można przypuszczad, że efekt Programu 500 plus był w Łódzkiem 
niższy aniżeli w innych regionach Polski.  
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3. Analiza poziomu dostępności do placówek opieki nad 
dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim 

3.1. Analiza dostępności placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie 
łódzkim na tle kraju 

Poziom upowszechnienia opieki instytucjonalnej nad dziedmi do 3. roku życia należy w Polsce 
do najniższych w Unii Europejskiej. Sytuacja w tym zakresie zaczęła się nieco poprawiad od 2011 r., 
kiedy uchwalono Ustawę o opiece nad dziedmi do lat 3. W 2005 r. odsetek dzieci w wieku poniżej 
trzeciego roku życia objętych opieką żłobkową wyniósł w regionie łódzkim 3,1% i był wyższy od średniej 
krajowej (2,1%). Najwyższym poziomem upowszechnienia opieki żłobkowej charakteryzowały się 
wówczas województwa opolskie (3,5%) oraz dolnośląskie (3,2%), a województwo łódzkie zajmowało 
trzecie miejsce w Polsce. Najniższy w kraju odsetek dzieci objętych instytucjonalną opieką żłobkową był 
w 2005 r. w województwie świętokrzyskim (0,9%). W 2010 r. województwo łódzkie ze wskaźnikiem 
upowszechnienia opieki żłobkowej na poziomie 3,9% zajmowało nadal trzecią pozycję w kraju (Polska – 
2,6%). 

W 2015 r. poziom upowszechnienia opieki instytucjonalnej nad dziedmi do lat 3 był 
w Łódzkiem niższy od średniej krajowej (woj. łódzkie – 6,4%; Polska – 6,8%). Pod względem tego 
wskaźnika region spadł na 7. miejsce w kraju. Między 2010 a 2015 r. tempo wzrostu upowszechnienia 
opieki żłobkowej było w regionie łódzkim niższe aniżeli w innych województwach. W 2015 r. najwyższy 
odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką żłobkową był w województwach: dolnośląskim (11,3%), 
opolskim (11,2%) oraz zachodniopomorskim (8,6%). Na przeciwnym biegunie były województwa Polski 
Wschodniej, w których poziom upowszechnienia opieki żłobkowej jest najniższy w kraju (woj. 
warmiosko-mazurskie – 4,2%, woj. świętokrzyskie – 4,3%, woj. lubelskie – 4,5%). Należy zwrócid uwagę 
na ogromne dysproporcje w poziomie upowszechnienia opieki żłobkowej między miastami 
a obszarami wiejskimi. W 2015 r. odsetek dzieci w wieku 0-2 lata objętych instytucjonalnymi formami 
opieki wyniósł w Polsce w miastach 10,4%, a na wsi 1,7%. Województwo łódzkie charakteryzowało się 
wyjątkowo niskim poziomem upowszechnienia opieki żłobkowej wśród najmłodszych dzieci na 
terenach wiejskich. Region zajmował w 2015 r. przedostatnie miejsce w kraju wyprzedzając jedynie 
woj. lubelskie (woj. łódzkie – 0,4%, woj. lubelskie – 0,3%). Najwyższym odsetkiem dzieci w wieku 
poniżej 3 lat objętych opieką instytucjonalną na obszarach wiejskich charakteryzowały się województwa 
dolnośląskie (3,6%) oraz zachodniopomorskie (2,5%). Należy zauważyd, że na obszarach wiejskich 
najpopularniejszą formą opieki nad małymi dziedmi są kluby dziecięce. W miastach zdecydowanym 
liderem pod względem upowszechnienia opieki żłobkowej jest województwo opolskie, które 
ze wskaźnikiem 21% deklasuje wszystkie inne regiony Polski. W 2015 r. kolejne miejsce pod względem 
upowszechnienia opieki instytucjonalnej nad dziedmi do lat 3 na obszarach miejskich zajmowały 
województwa: dolnośląskie (14,9%) i podkarpackie (13,1%). Najniższy poziom upowszechnienia opieki 
żłobkowej w miastach w 2015 r. odnotowały województwa: warmiosko-mazurskie (6,7%), śląskie (7,4%) 
oraz kujawsko-pomorskie (7,5%). Województwo łódzkie ze wskaźnikiem upowszechnienia opieki 
żłobkowej w miastach na poziomie 10,3% zajmowało w 2015 r. 9. miejsce w kraju. Poziom 
upowszechnienia opieki żłobkowej w miastach jest wyraźnie powiązany z sytuacją na rynku pracy. 
Najniższy poziom upowszechnienia jest w województwach o najwyższej w kraju stopie bezrobocia 
(województwa warmiosko-mazurskie i kujawsko-pomorskie) oraz w województwie śląskim, gdzie 
popularny jest model rodziny, w którym mężczyzna pracuje i utrzymuje dom, a kobieta zajmuje się 
prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem dzieci. 
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Mapa 1 Odsetek dzieci poniżej 3 roku życia objętych opieką żłobkową w 2015 r.  

 

3.2. Infrastruktura placówek opieki nad dziedmi do lat 3 oraz analiza 
dostępności w województwie łódzkim  

Placówki opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim  

Według danych GUS w województwie łódzkim w 2015 r. funkcjonowało 99 placówek opieki 
nad dziedmi do lat 3, co stanowiło 3,9% wszystkich placówek występujących w kraju (w tym 51 
to placówki publiczne a 48 niepubliczne). Wśród nich najwięcej było żłobków (74), następnie klubów 
dziecięcych (20) oraz oddziałów żłobkowych (5). We wszystkich placówkach zapewniono dzieciom 
4 207 miejsc, w tym 3 270 (77,7%) w placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz 937 (22,3%) w placówkach niepublicznych. Wśród placówek niepublicznych 
zdecydowanie przeważały żłobki i oddziały żłobkowe oferujące 674 miejsca zaś w klubach dziecięcych 
były to 263 miejsca (Tabela 1). 

Tabela 1 Placówki opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w 2015 roku 

Placówki opieki nad 
dziedmi do lat 3 

Liczba placówek Liczba miejsc ogółem  

w tym: 
 w placówkach 

publicznych 
(żłobki i oddziały 
żłobkowe razem) 

w tym: 
 w placówkach 
niepublicznych  

(żłobki i oddziały 
żłobkowe razem) 

żłobki 74 3 771 
3 270 674 

oddziały żłobkowe 5 173 

kluby dziecięce 20 263 - 263 

Razem 99 4 207 3 270 937 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie BDL GUS 
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Należy mied na uwadze fakt, że zgodnie z Ustawą o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 do form 
opieki nad dziedmi do lat 3 zalicza się żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna oraz nianię. Zarówno 
statystyka publiczna jak praktyczne przykłady z gmin woj. łódzkiego wskazują na jeszcze jedną formę 
opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 tj. oddział żłobkowy przy przedszkolu. Taka forma opieki nie 
znajduje jednak umocowania prawnego w przywołanej powyżej Ustawie.  

Województwo łódzkie jest wysoce zróżnicowane pod względem dostępności do żłobków, 
oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, najwięcej tego typu placówek zlokalizowanych jest 
w miastach (95%), a jedynie 5% na obszarach wiejskich.  

Tabela 2 Lokalizacja placówek opieki nad dziedmi w wieku do 3 lat województwie łódzkim w 2015 roku 

Placówkami opieki nad dziedmi do lat 3 Lokalizacja Liczba placówek Liczba miejsc ogółem  

żłobki miasto 73 3 751 

żłobki wieś 1 20 

oddziały żłobkowe miasto 5 173 

oddziały żłobkowe wieś 0 0 

kluby dziecięce miasto 16 189 

kluby dziecięce wieś 4 74 

Razem 

miasto 94 4 113 

wieś 5 94 

miasto, wieś  99 4 207 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Placówki opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim występowały na terenie 
28 spośród 177 gmin województwa, w tym w 17 miastach, 6 obszarach miejskich gmin miejsko-
wiejskich, 1 na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej i 4 w gminach wiejskich. Wśród miast, 
największa liczba placówek znajdowała się w Łodzi (40 żłobków i 9 klubów dziecięcych), w pozostałych 
miastach ich liczba wahała się od 1 do 4 (Tab. 2).  

W 2015 r. w Łódzkiem nie zapewniono dostępu do żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów 
dziecięcych dzieciom w 21 miastach. 

W roku 2015 tylko jedna gmina wiejska (Głuchów) położona w powiecie rawskim zapewniała 
dzieciom dostęp do żłobków natomiast trzy (Lutomiersk, Kiełczygłów i Wartkowice) oraz obszar wiejski 
gminy miejsko-wiejskiej Rzgów oferowały dostęp do klubów dziecięcych. W pozostałych gminach 
wiejskich brak było możliwości korzystania z opieki żłobkowej. 

Tabela 3 Wykaz gmin z placówkami opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w 2015 roku 

Lp. gmina żłobki oddziały żłobkowe kluby dziecięce 
Razem (żłobki, 

oddziały żłobkowe, 
kluby dziecięce) 

1. Aleksandrów Łódzki – miasto 2 0 0 2 

2. Bełchatów 3 0 1 4 

3. Głowno 1 0 0 1 

4. Głuchów 1 0 0 1 

5. Kiełczygłów 0 0 1 1 

6. Konstantynów Łódzki 1 0 0 1 

7. Kutno 2 0 0 2 

8. Lutomiersk 0 0 1 1 

9. Łask – miasto 0 1 1 2 

10. Łęczyca 0 0 1 1 

11. Łowicz 1 0 0 1 

12. Łódź 40 0 9 49 

13. Opoczno – miasto 1 1 0 2 

14. Ozorków 2 0 0 2 

15. Pabianice  4 0 0 4 

16. Piotrków Trybunalski 3 0 0 3 
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17. Poddębice – miasto 0 0 1 1 

18. Radomsko 1 0 0 1 

19. Rawa Mazowiecka 2 0 0 2 

20. Rzgów – obszar wiejski 0 0 1 1 

21. Sieradz 2 0 0 2 

22. Skierniewice 4
8
 0 0 4 

23. Stryków – miasto 0 0 2 2 

24. Tomaszów Mazowiecki 2 0 0 2 

25. Wartkowice 0 0 1 1 

26. Wieluo – miasto 0 2 0 2 

27. Zduoska Wola  1 1 0 2 

28. Zgierz 1 0 1 2 

Razem 74 5 20 99 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 

 
W celu przedstawienia jak najbardziej aktualnej sytuacji w zakresie placówek opieki żłobkowej 

dane z GUS za rok 2015 zostały uzupełnione o dane zaczerpnięte z portalu informacyjno-usługowego 
emp@tia, z informacji na temat utworzonych miejsc opieki dofinansowanych z konkursu pn. „Powrót na 
rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziedmi w wieku do 3 lat” oraz informacji z realizacji 
programu Maluch+ 2017. Zgodnie z tak pozyskanymi danymi liczba placówek na dzieo 20.04 2017 r. 
w województwie łódzkim wzrosła do 150 (o 51,5,0%) w tym żłobków o 36,5% (z 74 do 101), oddziałów 
żłobkowych o 50,0% (z 5 do 10) i klubów dziecięcych o 95,0% (z 20 do 39). Z analizy wynika, że najwięcej 
obiektów przybyło w Piotrkowie Trybunalskim (4 kluby dziecięce), Łodzi (3 żłobki i 2 kluby dziecięce) 
oraz po 2 żłobki w Bełchatowie i Łowiczu. (Tabela 4, Mapa 2). 

Placówki opieki nad dziedmi do lat 3 występowały na terenie 44 gmin, w tym 17 miast, 13 gmin 
miejsko-wiejskich oraz 14 gmin wiejskich. W stosunku do roku 2015 w największym stopniu wzrosła 
liczba gmin wiejskich posiadających taką placówkę (z 4 do 14) i w większości były to kluby dziecięce. 

Biorąc pod uwagę strukturę własnościową placówek opieki nad dziedmi do lat można stwierdzid 
bardzo szybki wzrost udziału placówek niepublicznych. Wśród 51 placówek, które powstały do kwietnia 
2017 r. 12 było publicznych a 39 niepublicznych. W stosunku do roku 2015 udział placówek publicznych 
wzrósł o 23,5% zaś niepublicznych o 81,3%. Tak znaczny wzrost placówek niepublicznych był efektem 
wzrostu liczby klubów dziecięcych (19), które w zdecydowanej większości (16) są tworzone przez 
podmioty niepubliczne oraz żłobków, których liczba zwiększyła się o 27, w tym 24 niepubliczne 
i 3 publiczne. 

Dzienny opiekun 

W województwie łódzkim niedobór miejsc w żłobkach uzupełniony został częściowo przez 
dziennych opiekunów i nianie. Organizacja opieki nad dziedmi do lat 3 poprzez dziennych opiekunów 
była bardzo ważna w gminach wiejskich, gdzie nie ma konieczności otwierania żłobka bądź klubu 
dziecięcego przy niewielkiej liczbie dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Dzienny opiekun może 
sprawowad również opiekę na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich, gdzie nie ma rozbudowanej 
infrastruktury. Dziennym opiekunem może zostad osoba zatrudniona przez gminę na podstawie umowy 
o świadczenie usług. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy 
w grupie znajduje się dziecko, które nie ukooczyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub 
wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 

Wg danych zaczerpniętych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2015 r. 
w Łódzkiem było ogółem 20 opiekunów dziennych. Obecnie (kwiecieo 2017 r.) liczba dziennych 
opiekunów wynosi 309. Dzienni opiekunowie pełnią opiekę nad dziedmi w 2 gminach miejskich: Łodzi (8) 
i Radomsku (1),) oraz 4 gminach wiejskich: najwięcej w gminie Kleszczów (14) następnie w gminach 
Gomunice (4), Pabianice (2) oraz w gminie Bielawy (1) (Tabela 4, Mapa 2).  

                                                           
8
 w tym 2 filie 

9 
MRPiPS – portal informacyjno-usługowy emp@tia 
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Podsumowanie 

W 2017 roku instytucjonalne formy opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 tj. żłobki, kluby 
dziecięce, oddziały żłobkowe i dzienni opiekunowie występowały w 47 gminach województwa 
łódzkiego. Pomimo znaczącego postępu w tym zakresie, nadal w 130 gminach brak jest ww. form opieki 
nad dziedmi do lat 3.  

W większości gmin zdecydowano się na założenie klubu dziecięcego, co spowodowane jest 
zapewne tym, iż w żłobku dziecko może przebywad do 10 godzin w ciągu dnia a w klubie ten wymiar jest 
niższy i wynosi 5 godzin. Bywają również kluby dziecięce do których dziecko można przyprowadzad 
„na godziny”. Zwiększyła się również liczba żłobków. Wśród nowo powstałych placówek zdecydowanie 
przeważały placówki niepubliczne. Wciąż mało popularną formą opieki są dzienni opiekunowie, których 
liczba zwiększyła się jedynie o 10 osób. 

 

Tabela 4 Wykaz gmin, w których występują różne formy instytucjonalnej opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 (wg stanu na 
20.04.2017 r.) 

L.p. gmina żłobki 
oddziały 

żłobkowe 

kluby 

dziecięce 

dzienni 

opiekunowie 

1. Aleksandrów  0 0 1 0 

2. Aleksandrów Łódzki – miasto 2 1 0 0 

3. Bełchatów  5 0 0 0 

4. Białaczów 0 0 1 0 

5. Bielawy 0 0 0 1 

6. Dąbrowice 1 0 0 0 

7. Głowno  1 0 0 0 

8. Głuchów 1 0 0 0 

9. Gomunice 1 0 0 4 

10. Gorzkowice 0 0 1 0 

11. Kamieosk – miasto 0 0 1 0 

12. Kiełczygłów 0 0 1 0 

13. Kleszczów 0 0 0 14 

14. Konstantynów Łódzki 0 1 0 0 

15. Ksawerów 1 0 0 0 

16. Kutno  2 0 0 0 

17. Kutno gm. wiejska 1 0 0 0 

18. Lutomiersk 0 0 1 0 

19. Łask – miasto 0 2 1 0 

20. Łęczyca  0 0 1 0 

21. Łowicz  3 0 0 0 

22. Łódź 43 0 11 8 

23. Moszczenica 1 0 1 0 

24. Opoczno – miasto 1 1 1 0 

25. Osjaków 0 0 1 0 

26. Ozorków  2 0 1 0 

27. Pabianice – miasto 5 0 0 0 

28. Pabianice  0 0 0 2 

29. Piotrków Trybunalski 3 0 4 0 

30. Poddębice – miasto 1 0 2 0 

31. Poświętne 0 0 1 0 

32. Radomsko  3 0 0 1 

33. Rawa Mazowiecka  2 0 0 0 

34. 
Rzgów- miasto 1 0 0 0 

Rzgów – obszar wiejski 0 0 1 0 

35. Sieradz  2 0 0 0 

36. Skierniewice  4 0 0 0 
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37. Stryków – miasto 1 0 1 0 

38. 
Sulejów – miasto 1 0 1 0 

Sulejów – obszar wiejski 0 0 2 0 

39. Tomaszów Mazowiecki  3 0 0 0 

40. Uniejów – miasto 1 0 0 0 

41. Wieluo – miasto 0 3 0 0 

42. Wieruszów – miasto 2 1 0 0 

43. Wola Krzysztoporska 0 0 1 0 

44. Wolbórz 0 0 1 0 

45. Zduoska Wola  3 1 1 0 

46. Zelów – miasto 1 0 0 0 

47. Zgierz  3 0 1 0 

Razem 101 10 39 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL), MRPiPS – Portal informacyjno-usługowy emp@tia, 
www.rpo.lodzkie.pl 
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Mapa 2 Lokalizacja instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w 2017 roku  
(wg stanu na 20.04.2017 r.) 
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie łódzkim opieką żłobkową 
(żłobek, oddział żłobkowy, klub dziecięcy) w 2015 r. objętych było 4 260 dzieci. Opiekę żłobkową 
w województwie łódzkim miały zapewnione zarówno dzieci w wieku 0-2 lata, jak również dzieci 3 i 4 
letnie. Generalnie w żłobkach przebywają dzieci w wieku do lat 3. Stanowiły one 93,4% ogółu dzieci 
korzystających z opieki żłobkowej. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub 
brakiem miejsc w przedszkolach, istnieje możliwośd korzystania ze żłobka przez dziecko starsze, jednak 
nie może trwad to dłużej niż do ukooczenia 4 roku życia. Jeśli rodzice chcą, aby takie dziecko uczęszczało 
do żłobka, muszą złożyd dyrektorowi żłobka oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź 
utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym10. Taka sytuacja miała miejsce w 2015 r. 
w 11 miastach i jednej gminie wiejskiej, gdzie przebywała grupa 3-latków (łącznie 277 dzieci) oraz dzieci 
4-letnie w Konstantynowie Łódzkim (4 dzieci) i Łodzi (2 dzieci). 

Najliczniejszą grupę dzieci objętych opieką żłobkową11 stanowiły dzieci 2-letnie 2 226 (52,3%) 
i dzieci 1-roczne 1 656 (38,9%). Bardzo mały był udział dzieci najmłodszych, poniżej 1-roku, które 
stanowiły jedynie 2,2% ogółu dzieci korzystających z opieki żłobkowej. (Tabela 5). 

Tabela 5 Dzieci ogółem w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w poszczególnych grupach wiekowych w województwie 
łódzkim w 2015 roku 

 
dzieci 

w wieku 0 lat 
dzieci 

w wieku 1 lat  
dzieci 

w wieku 2 lat  
dzieci 

w wieku 3 lat  
dzieci 

w wieku 4 lat  
dzieci łącznie 

w wieku 0-4 lat  

Liczba 95 1 656 2 226 277 6 4 260 

[%] 2,2 38,9 52,3 6,5 0,1 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL) 
 

Ze względu na rodzaj placówki najwięcej dzieci przebywało w żłobkach (3 860 – 90,6%), klubach 
dziecięcych (229 – 5,4%) i oddziałach żłobkowych (171 – 4,0%). Różnica w liczebności dzieci 
uczęszczających do poszczególnych placówek wynika m.in. z tego, że żłobki oferują większą liczbę miejsc 
niż pozostałe placówki zapewniające opiekę. 

Najwięcej dzieci uczęszczających do żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych 
w wieku 0-2 lat odnotowano w Łodzi (2 498), Pabianicach (196), Bełchatowie (194), Skierniewicach 
(122), Piotrkowie Trybunalskim (115), Zgierzu (91) i Tomaszowie Mazowieckim (90). (Tabela 6). 

W 2015 roku opieką żłobkową objęte było 6,4% dzieci w wieku do lat 3, z czego 10,3% 
w miastach i 0,4% na obszarach wiejskich. W 9 miastach regionu udział dzieci objętych opieką żłobkową 
był wyższy od średniej dla miast. Najlepiej pod tym względem wypadł Stryków (17,7%), 
Rawa Mazowiecka (16,7%) i Łódź (15,4%). Zdecydowanie gorzej wypadają pod tym względem gminy 
wiejskie, w 2015 roku jedynie 5 gmin, w tym 4 gminy wiejskie i jedna miejsko-wiejska zapewniały opiekę 
żłobkową. Na obszarze wiejskim m. gm. Rzgów udział dzieci objętych opieką żłobkową wynosił 5,5%. 
Natomiast na obszarze gmin wiejskich wskaźnik ten był najwyższy w gminie Kiełczygłów (21,1%), kolejne 
gminy, to: Lutomiersk (18,0%), Wartkowice (10,5%) i Głuchów (7,9%). Jeśli chodzi o rozmieszczenie 
przestrzenne to zdecydowanie największy odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach występuje 
w centralnej części województwa łódzkiego tj. Łodzi i miastach okalających Łódź od strony zachodniej 
(Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki i Pabianice) (Mapa 3). 

  

                                                           
10

 Na podstawie www.zlobki.mpips.gov.pl/dla-rodzica/zlobek/ 
11

 Dzieci w wieku 0-lat (łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 
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Tabela 6 Dzieci w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi (0-2 lat) w województwie 
łódzkim w 2015 roku 

Lp. gmina 
dzieci 

w wieku 
0 lat 

dzieci 
w wieku 1 lat 

dzieci 
w wieku 2 lat 

dzieci łącznie 
w wieku 0-2 

lat 

udział dzieci 
objętych opieką 

żłobkową w ogóle 
dzieci w wieku do 

3 lat 

1. 
Aleksandrów Łódzki – 

miasto  
0 23 20 43 7,7 

2. Bełchatów  4 79 111 194 10,8 

3. Głowno  0 5 11 16 4,6 

4. Głuchów  0 7 7 14 7,9 

5. Kiełczygłów  0 5 13 18 21,0 

6. Konstantynów Łódzki  0 0 12 12 5,3 

7. Kutno  0 20 14 34 3,0 

8. Lutomiersk  0 6 8 14 18,0 

9. Łask – miasto  0 10 28 38 11,5 

10. Łęczyca  0 2 7 9 3,9 

11. Łowicz  0 11 13 24 3,1 

12. Łódź  73 1 092 1 333 2 498 15,4 

13. Opoczno – miasto  0 14 19 33 5,9 

14. Ozorków  0 28 32 60 11,3 

15. Pabianice  8 93 95 196 12,2 

16. Piotrków Trybunalski  4 57 54 115 5,7 

17. Poddębice – miasto  0 3 13 16 7,7 

18. Radomsko  0 4 5 9 2,6 

19. Rawa Mazowiecka  2 31 49 82 16,7 

20. Rzgów – obszar wiejski  0 1 4 5 5,5 

21. Sieradz  0 21 30 51 4,6 

22. Skierniewice  0 10 112 122 13,8 

23. Stryków – miasto  0 14 6 20 17,7 

24. Tomaszów Mazowiecki  4 44 42 90 5,6 

25. Wartkowice  0 5 7 12 10,5 

26. Wieluo – miasto  0 27 57 84 14,5 

27. Zduoska Wola  0 16 41 57 4,9 

28. Zgierz  0 28 63 91 6,5 

Razem 95 1 656 2 226 3 977 Średnia 6,4 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie BDL GUS 
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Mapa 3 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych w województwie łódzkim 
w 2015 roku 
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Przedstawione powyżej dane dotyczą roku 2015. Na potrzeby niniejszego dokumentu 
uaktualniono dane wg stanu na dzieo 30 września 2016 r. W tym celu wykorzystano dane pochodzące 
z badao własnych w zakresie liczby dzieci objętych opieką żłobkową we wszystkich typach placówek 
(żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych) oraz dane GUS w zakresie ogólnej liczby dzieci 
w wieku 0-2 lata (stan na 30.06.2016 r.). Pozwoliło to na obliczenie wskaźnika upowszechnienia opieki 
żłobkowej w 2016 roku.  

Poziom upowszechnienia opieki żłobkowej w województwie łódzkim wyniósł w 2016 r. 7,6%, 
przy czym w miastach 12,2%, a na obszarach wiejskich 0,4% (Aneks – tabela). 

W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost udziału dzieci objętych opieką żłobkową o 1,2 p.p. 
w skali województwa i dotyczył on tylko miast, w których odnotowano wzrost o 1,9 p.p. 

Nianie 

Dodatkową formą opieki nad dziedmi w wieku do lat 3, zgodnie z Ustawą o opiece nad dziedmi 
w wieku do lat 3 jest niania. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziedmi na podstawie 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą” zawieraną w formie pisemnej. Niania 
sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeostwem, 
w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Niania może sprawowad opiekę nad dziedmi w różnym 
wieku (od 20. tygodnia życia do 3. roku życia, wyjątkowo do 4. roku życia).  

Z danych dotyczących liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeo społecznych oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego 12  z tytułu sprawowania opieki nad dziedmi na podstawie umowy 
uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 przez 
płatników z terenu poszczególnych gmin województwa łódzkiego wynika, iż w 80 gminach regionu 
w 2015 r. były zatrudnione 384 nianie. Spośród 80 gmin w 15 gminach miejskich i wiejskich (łącznie 
30) zatrudnienie znalazło 101 niao, w miastach: Łodzi (155), Piotrkowie Trybunalskim (14) 
i Konstantynowie Łódzkim (3), w 17 gminach miejsko-wiejskich (57) i 30 gminach wiejskich (54). 
Z analizy wynika, iż poza Łodzią i Piotrkowem Trybunalskim największa liczba zatrudnionych niao była 
w Bełchatowie i gm. Bełchatów (łącznie 20), w Pabianicach i gm. Pabianice (łącznie 14), w Zduoskiej 
Woli i gm. Zduoska Wola (łącznie 12) oraz Zgierzu i gm. Zgierz (łącznie 12). Najmniejsza liczba niao (1) 
zatrudniona była w 20 gminach województwa natomiast w 97 gminach nie była zatrudniona żadna 
niania (Mapa 4). 

Zakładając szacunkowo, że każda niania zajmuje się przynajmniej 1 dzieckiem, to opieką zostało 
objętych 384 dzieci, tym samym wskaźnik upowszechnienia opieki żłobkowej dla całego województwa 
może wzrosnąd do poziomu 8,4% (z 7,6% tj. udziału dzieci objętych różnymi formami instytucjonalnej 
opieki żłobkowej). 

                                                           
12

 Według Centralnego Rejestru Ubezpieczonych 



26 
 

Mapa 4 Liczba niao zatrudnionych w gminach województwa łódzkiego w 2015 roku 
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Program „Maluch” 

Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 
roku o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), ogłosił w marcu 2011 roku 
resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Celem programu 
jest realizacja polityki rodzinnej rządu poprzez dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu 
paostwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziedmi w wieku do lat 3, 
tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Od początku do jego realizacji 
przystąpiło również województwo łódzkie. Okres funkcjonowania Programu „Maluch” pokazuje 
dynamiczny wzrost liczby instytucji jak i miejsc opieki dofinansowanej z Programu. Od 2011 do 2015 
roku (bez 2012 roku13) dofinansowano w województwie łódzkim łącznie 1 556 miejsc opieki. W lutym 
2015 r. ogłoszono kolejną edycję konkursu. Na program w tym czasie przeznaczono w całej Polsce 
kwotę 151 mln zł. Program MALUCH 2015 był realizowany w jednej edycji, podzielonej na cztery 
moduły. Pierwszy dotyczył tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci – 
funkcjonowania już istniejących, zaś IV zarówno na tworzenie nowych, jak i funkcjonowanie istniejących 
placówek. Pierwszy i drugi moduł był skierowany do gmin, trzeci do przedsiębiorców i organizacji, 
czwarty natomiast do uczelni. Z analizy danych zawartych w Sprawozdaniu Rady Ministrów z realizacji 
Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (dz. U. z 2016 r. poz. 157) w 2015 
r. wynika, iż w omawianym okresie najwięcej miejsc – (431) z Programu „Maluch” w Łódzkiem zostało 
dofinansowanych w ramach Modułu III (w tym 184 nowe miejsca opieki) (Tabela 8). W module II było to 
37 miejsc, a w Module I 180 miejsc opieki (Tabela 7). W ramach Modułu IV nie zostało dofinansowane 
żadne miejsce opieki.  

Tabela 7 Liczba miejsc opieki dofinansowanych w wyniku realizacji modułu 1 i konkursu „MALUCH – edycja 2015” 
w województwie łódzkim 

MODUŁ żłobki kluby dziecięce dzienny opiekun  razem 

MODUŁ I 180 0 0 180 

MODUŁ II 209 20 8 237 

Razem 389 0 8 417 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziedmi w wieku do lat 3 (dz. U. Z 016 r. Poz. 157) w 2015 r. 
 
Tabela 8 Liczba miejsc opieki dofinansowanych w wyniku realizacji modułu 3 konkursu „MALUCH – edycja 2015” 
w województwie łódzkim 

MODUŁ 

Liczba miejsc opieki dofinansowanych 
z Programu 

Liczba nowych miejsc opieki dofinansowanych 
z Programu 

żłobki 
kluby 

dziecięce 
dzienny 
opiekun 

razem żłobki 
kluby 

dziecięce 
dzienny 
opiekun 

razem 

MODUŁ III 81 135 15 431 109 70 5 184 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziedmi w wieku do lat 3 (dz. U. Z 016 r. Poz. 157) w 2015 r. 

 

Moduł 4 „Maluch na uczelni” przeznaczony jest dla uczelni oraz podmiotów prowadzących 
i tworzących instytucje opieki nad dziedmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez 
uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych). Jeśli chodzi 
o uczelnie wyższe w województwie łódzkim to żadna z nich w 2015 r. nie otrzymała dotacji z Programu 
„Maluch”. Rządowym programem „Maluch na uczelni” zainteresowany był Uniwersytet Łódzki, który 
planował utworzenie na Osiedlu Akademickim żłobka dla ok. 20 dzieci, w konsekwencji jednak uznano, 
że warunki finansowe proponowane w „Programie” nie odpowiadają planom Uniwersytetu Łódzkiego. 
Dofinansowanie na utworzenie 32 miejsc w żłobkach w kwocie 211 200 zł otrzymał Wydział 
Zamiejscowy w Świdnicy Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi. 

 

                                                           
13

 W 2012 r. województwo łódzkie nie brało udziału w Programie 
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W listopadzie 2016 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił – w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, 
zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH plus” 2017. Na Program została przeznaczona 
w 2017 r. kwota 151 mln zł. 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu paostwa jak w poprzednich edycjach, 
mogą ubiegad się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziedmi w wieku do 
lat 3. 

Program „MALUCH plus” realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów: 

1. Moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad 
dziedmi w wieku do lat 3 i zapewnienie funkcjonowania; 

2. Moduł 2:  

 dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 
tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”; 

 dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad 
dziedmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziedmi 
w wieku do lat 3; 

3. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów)  – utworzenie 
w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych 
miejsc opieki nad dziedmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez 
uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-
prawnych; 

4. Moduł 4 (dla podmiotów niegminnych)  – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc 
w instytucjach opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania. 
 

Należy dodad, iż dofinansowanie dotyczy zadao realizowanych w 2017 r. 
 

Z modułu 1 dotacje na utworzenie nowych miejsc otrzymają 4 gminy z województwa łódzkiego. 
Są to gminy: Osjaków, Rokiciny, Koluszki i m. Działoszyn. Z analizy danych zawartych w rankingu ofert 
(MRPiPS) wynika, iż w Łódzkiem tworzonych będzie 181 miejsc. Najwięcej miejsc zostanie utworzonych 
w gminie Koluszki (64) i m. Działoszyn (60).  

 

Z informacji uzyskanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że niektóre gminy, którym 
w wyniku konkursu przyznano już dotacje, wycofują się z Programu Maluch. Dotyczy to miasta 
Tomaszów Mazowiecki, które ubiegało się o środki z programu na budowę nowego żłobka dla 128 
dzieci. Powodem jest znaczne zmniejszenie przyznawanych dotacji na tworzenie nowych miejsc 
w żłobkach do niewiele ponad 60% wnioskowanej kwoty dotacji (m. Tomaszów Mazowiecki 64%), a na 
utrzymanie funkcjonujących już miejsc do 35%. 

 

Tabela 9 Liczba utrzymanych miejsc opieki dofinansowanych w wyniku realizacji modułu 2 i konkursu „MALUCH plus – edycja 
2017” w województwie łódzkim 

MODUŁ żłobki kluby dziecięce dzienny opiekun  razem 

MODUŁ II  
– dla gmin 

420 20 5 445 

MODUŁ II  
– dla podmiotów niegminnych 

665 354 0 1019 

Razem 1085 374 5 1464 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziedmi w wieku do lat 3 (dz. U. Z 016 r. Poz. 157) w 2015 r. 

W ramach modułu 2 na zachowanie funkcjonujących już miejsc opieki nad dziedmi, 
w placówkach utworzonych wcześniej z Programu Maluch, dotacje przyznano 10 gminom 
z województwa łódzkiego na utrzymanie łącznie 445 miejsc. We wszystkich przypadkach kwota 
przyznanych dotacji stanowiła zaledwie 35% wnioskowanej i była niższa niż w latach poprzednich. 
O dotacje na utrzymanie miejsc opieki w ramach modułu 2 mogły się starad również podmioty 
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niegminne, niezależnie od tego, czy utworzona wcześniej przez nie placówka była finansowana ze 
środków rządowych (Program Maluch), czy też środków unijnych (RPO). W tym przypadku dotacje 
otrzymały także podmioty prywatne (51 z 31 gmin), które wcześniej uzyskały środki na tworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziedmi do lat 3 z RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Kwota dotacji z programu wyniosła zaledwie 140 zł na jedno dziecko miesięcznie i stanowiła 
35% kwoty wnioskowanej na 2017 r. Może to skłaniad podmioty prowadzące te placówki do 
przerzucania kosztów opieki nad dziedmi na rodziców. 

Moduł 3 był skierowany do uczelni, ale tutaj żadna szkoła wyższa z regionu nie aplikowała 
o środki. 

W ramach modułu 4 skierowanego do podmiotów niegminnych planowane jest utworzenie 92 
miejsc. Na utworzenie nowych miejsc opieki w instytucjach dotacje przyznano 4 podmiotom 
z następujących gmin: Konstantynów Łódzki (24 miejsca), Łódź (30 miejsc), Aleksandrów Łódzki (16 
miejsc), Nowosolna (22 miejsca). Przyznana kwota dofinansowania była niższa niż dla gmin i stanowiła 
od 42,4% wnioskowanej kwoty w m. gm. Aleksandrów Łódzki do 46,6% w m. Konstantynów Łódzki. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje znaczne zwiększenie środków 
z budżetu na wsparcie różnych form opieki nad dziedmi do lat 3. W 2017 r. na ten cel z Programu 
„Maluch plus” przeznaczono zaledwie 150 mln zł, co znacznie obniży poziom dofinansowania nowo 
tworzonych placówek, jak i utrzymania miejsc w istniejących. W przyszłości na wsparcie 
instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziedmi ma byd przeznaczonych 350 mln zł rocznie 
z Funduszu Pracy. Dodatkowo mają byd uelastycznione przepisy dotyczące prowadzenia żłobków 
i klubów dziecięcych. Wymagałoby to nowelizacji Ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi do 
lat 3. Zmiany polegałyby m.in. na: zniesieniu wymogu posiadania przez żłobek przynajmniej 2 sal, 
zwiększenia liczby dzieci w wieku powyżej 2 lat przypadających na 1 opiekunkę, zwiększenia limitu 
przebywania dziecka w klubie dziecięcym powyżej 5 godzin dziennie, umożliwieniu funkcjonowania 
w 1 budynku żłobka i przedszkola, umożliwieniu dziennym opiekunom rejestracji działalności 
gospodarczej bez obowiązku podpisywania umowy z gminą. Zdaniem resortu te wszystkie 
przedsięwzięcia powinny potroid liczbę miejsc opieki z obecnych około 100 tys. do 300 tys.14 

3.3. Analiza sprawozdao Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z zakresu 
opieki nad dziedmi do lat 3 

Sprawozdanie zbiorcze za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. (wybrane 
informacje) 

Urząd Wojewódzki na koniec każdego półrocza przygotowuje sprawozdanie z wykonania zadao 
z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 i przesyła je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Sprawozdanie zbiorcze (OP-3) powstaje w oparciu o sprawozdania przesłane przez gminy na podstawie 
danych uzyskanych od placówek opieki nad dziedmi do lat 3. Informacje zbierane przez Urząd 
Wojewódzki dotyczą żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych; nie obejmują natomiast 
oddziałów żłobkowych przy przedszkolach. Ze zbiorczego sprawozdania wynika, że w I półroczu 2016 r. 
na obszarze województwa łódzkiego funkcjonowało ogółem 79 żłobków dysponujących łącznie 3 902 
miejscami oraz 27 klubów dziecięcych posiadających 457 miejsc. Liczba dzieci przebywających 
w placówkach była płynna, ale na 30.06.2016 r. była niższa aniżeli miejsc w placówkach; w żłobkach 
o 93, w klubach dziecięcych aż o 378. Przyczyną niskiej frekwencji mogła byd wysoka zachorowalnośd 
małych dzieci. Poza tym niska frekwencja w klubach dziecięcych mogła wynikad z faktu, że kluby te 
dopiero powstawały i organizowały swoją działalnośd. Na jednego opiekuna w żłobku przypadało 
średnio 6,7 dziecka, podobnie w klubie dziecięcym. Dodatkowo w żłobkach zatrudniane są pielęgniarki, 
których nie ma w klubach dziecięcych. Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2016 r.) w regionie 
zarejestrowanych było 22 opiekunów dziennych, którzy sprawowali opiekę nad 82 dziedmi. 
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 „Gazeta prawna” z dn.18.04.2017r. „Żłobek i klub dziecięcy plus. Rafalska zapowiada zwiększenie miejsc opieki dla dzieci” 
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Tabela 10 Sprawozdanie zbiorcze z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 za pierwsze półrocze 2016 r. 

Lp. Wyszczególnienie Żłobek Klub dziecięcy 

1. Liczba instytucji na ostatni dzieo okresu sprawozdawczego, w tym: 79 27 

1.1 utworzonych przez gminę 44 2 

2. 
Liczba miejsc w instytucjach na ostatni dzieo okresu 
sprawozdawczego 

3 902 457 

3. 
Liczba osób zatrudnionych na ostatni dzieo okresu 
sprawozdawczego, w tym: 

936 12 

3.1 na stanowisku opiekuna  569 10 

3.2 na stanowisku pielęgniarki lub położnej 60 0 

4. Liczba dzieci na ostatni dzieo okresu sprawozdawczego 3 809 79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
 

Tabela 11 Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziedmi do lat 3 w pierwszym półroczu 2016 r. 

Lp. Wyszczególnienie Żłobek Klub dziecięcy Opiekun dzienny 

1. 
Niezaspokojone zapotrzebowanie ogółem, z tego 
określone na podstawie: 

871 11 30 

1.1 list rezerwowych 347 3 0 

1.2 informacji uzyskanych z innych źródeł 524 8 30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
 

Gminy wskazały, że na dzieo 30.06.2016 r. niezaspokojone potrzeby wyniosły: 871 brakujących 
miejsc w żłobkach, 11 brakujących miejsc w klubach dziecięcych oraz 30 miejsc opieki u opiekunów 
dziennych. Według gmin największe zapotrzebowanie na miejsca opieki dla maluchów dotyczyło 
żłobków (871), z czego 347 to dzieci oczekujące na miejsca, umieszczone na listach rezerwowych. 

Sprawozdanie za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. (wybrane informacje) 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w województwie funkcjonowały 93 żłobki dysponujące 
4 489 miejscami oraz 35 klubów dziecięcych dysponujących razem 592 miejscami. Z ankiet 
skierowanych do gmin w ramach badania ROT wynika, że na dzieo 31.09.2016 r. w regionie działało 86 
żłobków z 4 155 miejscami oraz 33 kluby dziecięce z 565 miejscami. Proces powstawania nowych 
placówek opiekuoczych jest więc dynamiczny; między 1 lipca a 31 grudnia 2016 r. przybyło w regionie 
17 żłobków oraz 8 klubów dziecięcych (Wykres 3). Nowe placówki finansowane były zarówno 
ze środków unijnych (RPO WŁ 2014-2020), jak i rządowych (program „Maluch”). Frekwencja 
w placówkach na koniec 2016 roku była niezadawalająca. W żłobkach przebywało o 540 dzieci mniej niż 
było tam miejsc, a w klubach dziecięcych o 510. Powodem takiej sytuacji mogła byd zarówno wysoka 
zachorowalnośd dzieci w okresie zimowym, jak i proces związany z organizacją nowych placówek. 
Na koniec 2016 r. w regionie funkcjonowało 23 opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad 74 
dziedmi. 

 

Tabela 12 Sprawozdanie zbiorcze z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 za drugie półrocze 2016 r. 

Lp. Wyszczególnienie Żłobek Klub dziecięcy 

1. Liczba instytucji na ostatni dzieo okresu sprawozdawczego, w tym: 93 35 

1.1 utworzonych przez gminę 47 3 

2. 
Liczba miejsc w instytucjach na ostatni dzieo okresu 
sprawozdawczego 

4 489 592 

3. 
Liczba osób zatrudnionych na ostatni dzieo okresu 
sprawozdawczego, w tym: 

968 20 

3.1 na stanowisku opiekuna  591 12 

3.2 na stanowisku pielęgniarki lub położnej 63 1 

4. Liczba dzieci na ostatni dzieo okresu sprawozdawczego 3 949 82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
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Tabela 13 Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziedmi do lat 3 w drugim półroczu 2016 r. 

Lp. Wyszczególnienie Żłobek Klub dziecięcy Opiekun dzienny 

1. 
Niezaspokojone zapotrzebowanie ogółem, z tego 
określone na podstawie: 

1 379 104 10 

1.1 list rezerwowych 550 0 0 

1.2 informacji uzyskanych z innych źródeł 829 104 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
 

Według sprawozdao gmin, niezaspokojone potrzeby w zakresie miejsc opieki nad dziedmi do lat 
3 były na koniec 2016 roku jeszcze większe, niż na koniec pierwszego półrocza. W żłobkach brakowało 
1 379 miejsc, z czego 550 to liczba dzieci umieszczonych na listach rezerwowych, w klubach dziecięcych 
brakowały 104 miejsca, a u opiekunów dziennych 10 miejsc. Należy domniemywad, że informacje 
uzyskane z innych źródeł o niezaspokojeniu potrzeb na miejsca opieki instytucjonalnej nad dziedmi 
do lat 3 mogą pochodzid od tych gmin, które planują utworzenie żłobków i klubów dziecięcych, przede 
wszystkim w oparciu o środki pozyskane z rządowego Programu Maluch plus. Z uwagi na obniżenie 
dofinansowania zarówno nowych miejsc opieki żłobkowej, jak i pobytu dzieci w placówkach już 
istniejących, zainteresowanie gmin i podmiotów prywatnych Programem Maluch plus może 
się w 2017 r. zmniejszyd. Warunki finansowe tworzenia nowych miejsc opieki żłobkowej nad dziedmi do 
lat 3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są obecnie 
korzystniejsze. 

 

Wykres 3 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
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4. Analiza i wyniki badao ankietowych 

4.1. Ankiety skierowane do JST 

Prezentacja wyników ankiet 

Omawiane poniżej dane pochodzą z badao własnych zrealizowanych w listopadzie i grudniu 
2016 roku. Ankieta skierowana została do wszystkich urzędów miast i gmin w województwie łódzkim, 
a prośba o dane dotyczyła informacji na dzieo 30 września 2016 roku15, a zatem stanowią one opis 
sytuacji w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w roku szkolnym 2016/17. Składała się ona z dwóch 
arkuszy, z oddzielnymi pytaniami dla gmin posiadających placówki opieki nad dziedmi do lat 3 i tych 
nieposiadających. Gminy, w których prowadzone są placówki zostały zapytane o ich liczbę oraz liczbę 
uczęszczających do nich dzieci, funkcjonowanie opiekunów dziennych oraz plany poszerzenia oferty 
placówek. Natomiast pozostałe gminy spytano o plany dotyczące powstania placówek opieki nad 
dziedmi oraz opiekunów dziennych. 

I. Gminy, na terenie których funkcjonują placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 

1. Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 

Najważniejszą informacją uzyskaną podczas badania ankietowego była liczba gmin, w których 
funkcjonują placówki opieki nad dziedmi do lat 3. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 35 gmin, 
w tym 17 miejskich, 11 miejsko-wiejskich i 7 wiejskich, a ogólnie w województwie łódzkim funkcjonuje 
129 placówek. Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w Łodzi (52), znacznie mniej w Piotrkowie 
Trybunalskim (7) oraz Bełchatowie i Pabianicach (po 6). 

Istotna była również informacja dotycząca liczby placówek z podziałem na publiczne, czyli 
prowadzone przez gminę oraz niepubliczne, czyli prowadzone przez osoby prawne inne niż samorządy, 
np. firmy, spółki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, osoby fizyczne. Inwentaryzacja 
placówek uwzględniała także podział ze względu na typ, czyli policzono liczbę żłobków, oddziałów 
żłobkowych przy przedszkolach i klubów dziecięcych. Łącznie w województwie łódzkim funkcjonuje 129 
placówek opieki nad dziedmi do lat 3, z czego 54 (41,8%) to placówki publiczne, zaś ponad połowa (75 – 
58,2%) to niepubliczne.  

 

Tabela 14 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w poszczególnych gminach w podziale na typy 
placówek 

lp. nazwa gminy 

Publiczne niepubliczne 

razem 
żłobek 

oddział 
żłobkowy 

przy 
przedszkolu 

klub 
dziecięcy 

żłobek 

oddział 
żłobkowy 

przy 
przedszkolu 

klub 
dziecięcy 

1. Łódź 30 0 0 13 0 9 52 

2. Piotrków Trybunalski 1 0 0 2 0 4 7 

3. Bełchatów miasto 1 0 0 4 0 1 6 

4. Pabianice miasto 2 0 0 3 0 1 6 

5. Zduoska Wola miasto 0 1 0 2 0 1 4 

6. Zgierz miasto 1 0 0 2 0 1 4 

7. Łask  0 2 0 0 0 1 3 

8. Łowicz miasto 1 0 0 2 0 0 3 

9. Opoczno  0 1 0 1 0 1 3 

10. Wieluo  0 3 0 0 0 0 3 

11. Aleksandrów Łódzki 0 0 0 1 1 0 2 

12. Kutno miasto 1 0 0 1 0 0 2 

13. Ozorków miasto 2 0 0 0 0 0 2 

                                                           
15

 z powodu korekty w ankiecie dane dla Łodzi są aktualne na dzieo 31.12.2016 r. 
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14. Poddębice  0 0 0 0 0 2 2 

15. Radomsko miasto 0 0 0 2 0 0 2 

16. Rawa Mazowiecka miasto 1 0 0 1 0 0 2 

17. Rzgów  0 0 0 1 0 1 2 

18. Sieradz miasto 1 0 0 1 0 0 2 

19. Skierniewice miasto 1 0 0 1 0 0 2 

20. Stryków  0 0 0 1 0 1 2 

21. Sulejów  0 0 0 0 0 2 2 

22. 
Tomaszów Mazowiecki 
miasto 

1 0 0 1 0 0 2 

23. Wieruszów 0 1 0 1 0 0 2 

24. Głowno miasto 0 0 0 1 0 0 1 

25. Głuchów 1 0 0 0 0 0 1 

26. Gorzkowice 0 0 0 0 0 1 1 

27. Kiełczygłów 0 0 1 0 0 0 1 

28. Konstantynów Łódzki 0 1 0 0 0 0 1 

29. Lutomiersk 0 0 0 0 0 1 1 

30. Łęczyca miasto 0 0 0 0 0 1 1 

31. Moszczenica 0 0 0 0 0 1 1 

32. Poświętne 0 0 0 0 0 1 1 

33. Uniejów  0 0 0 1 0 0 1 

34. Wola Krzysztoporska 0 0 0 0 0 1 1 

35. Wolbórz 0 0 0 0 0 1 1 

łącznie: 44 9 1 42 1 32 
129 

suma: 54 75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
 

Liczbę placówek poszczególnych typów rozpatrywano z podziałem na rodzaje gmin, czyli gminy 
miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Ponadto w ankietach skierowanych do gmin miejsko-wiejskich 
znajdowało się rozróżnienie na obszar miejski i wiejski gminy. Rozróżnienie to pozwoliło na obliczenie 
liczby placówek w miastach województwa łódzkiego oraz na obszarach wiejskich. Okazuje się, 
że w miastach znajduje się aż 120 (93,0%) wszystkich placówek opieki nad dziedmi do lat 3, zaś 
na obszarach wiejskich jedynie 9 (7,0%). 

Tabela 15 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na rodzaje gmin 

rodzaj gminy liczba placówek publicznych liczba placówek niepublicznych 

miasta  45 54 

gminy wiejskie  2 5 

gminy miejsko-wiejskie  

obszar miejski 
7 

obszar wiejski 
0 

obszar miejski 
14 

obszar wiejski 2 

7 16 

łącznie: 54 75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
 

Tabela 16 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w miastach i na obszarach wiejskich województwa łódzkiego 

rodzaj gminy 
placówki publiczne placówki niepubliczne wszystkie placówki 

liczba procent liczba procent liczba procent 

miasta i obszary miejskie  
w gminach miejsko-wiejskich 

52 96,3% 68 90,7% 120 93,0% 

gminy wiejskie i obszary wiejskie 
w gminach miejsko-wiejskich 

2 3,7% 7 9,3% 9 7,0% 

łącznie: 54 75 129 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST  
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Warto również prześledzid powyższe dane w podziale na poszczególne typy placówek – 
na obszarze wiejskim funkcjonuje jedynie 1 żłobek (w Głuchowie) i 8 klubów dziecięcych. Natomiast 
oddziały żłobkowe przy przedszkolach zlokalizowane są tylko w miastach. 

Tabela 17 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na typy, w miastach i na wsiach 

typ placówki opieki nad dziedmi 
do lat 3 

placówki publiczne placówki niepubliczne wszystkie placówki 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

żłobek 43 1 42 0 85 1 

oddział żłobkowy przy 
przedszkolu 

9 0 1 0 10 0 

klub dziecięcy 0 1 25 7 25 8 

łącznie: 52 2 68 7 120 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST  

2. Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 

Obok informacji o liczbie placówek opieki nad dziedmi do lat 3 urzędy miast i gmin zostały 
poproszone o podanie liczby miejsc w tych placówkach. Uzyskano w ten sposób informację, iż placówki 
w województwie łódzkim dysponują 4 923 miejscami, w tym 3 276 (66,5%) w placówkach publicznych 
oraz 1 647 (33,5%) w niepublicznych. Najwięcej, bo 2 436 miejsc znajduje się w Łodzi, kolejno 
w Bełchatowie (372) oraz Skierniewicach (286). Widad więc, że bez mała połowa miejsc w placówkach 
opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim skupiona jest w Łodzi (49,5%). Według stanu 
na 30.06.2016 r. w Łodzi mieszkało 25,9% dzieci w wieku poniżej 3 roku życia spośród wszystkich dzieci 
w tej grupie wiekowej w regionie (Łódź – 17 241; woj. łódzkie – 66 484). 

Tabela 18 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w poszczególnych gminach 
w podziale na typy placówek 

lp. nazwa gminy 

publiczne niepubliczne 

razem 
żłobek 

oddział 
żłobkowy 

przy 
przedszkolu 

klub 
dziecięcy 

żłobek 

oddział 
żłobkowy 

przy 
przedszkolu 

klub 
dziecięcy 

1. Łódź 2 025 0 0 262 0 149 2 436 

2. Bełchatów miasto 75 0 0 297 0 0 372 

3. Skierniewice miasto 270 0 0 16 0 0 286 

4. Pabianice miasto 182 0 0 56 0 15 253 

5. Piotrków Trybunalski 100 0 0 39 0 101 240 

6. Zgierz miasto 90 0 0 35 0 18 143 

7. Tomaszów Mazowiecki m. 95 0 0 20 0 0 115 

8. Rawa Mazowiecka miasto 74 0 0 16 0 0 90 

9. Zduoska Wola miasto 0 0 0 64 0 26 90 

10. Aleksandrów Łódzki 0 0 0 40 32 0 72 

11. Łowicz miasto 24 0 0 40 0 0 64 

12. Ozorków miasto 64 0 0 0 0 0 64 

13. Wieluo  0 60 0 0 0 0 60 

14. Sieradz miasto 38 0 0 20 0 0 58 

15. Łask 0 46 0 0 0 7 53 

16. Opoczno 0 18 0 16 0 15 49 

17. Poddębice 0 0 0 0 0 47 47 

18. Radomsko miasto 0 0 0 43 0 0 43 

19. Rzgów  0 0 0 32 0 10 42 

20. Kutno miasto 24 0 0 14 0 0 38 

21. Wieruszów  0 23 0 9 0 0 32 

22. Sulejów  0 0 0 0 0 31 31 
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23. Stryków 0 0 0 15 0 15 30 

24. Konstantynów Łódzki 0 24 0 0 0 0 24 

25. Głuchów 24 0 0 0 0 0 24 

26. Gorzkowice 0 0 0 0 0 20 20 

27. Kiełczygłów 0 0 20 0 0 0 20 

28. Lutomiersk 0 0 0 0 0 20 20 

29. Uniejów  0 0 0 20 0 0 20 

30. Głowno miasto 0 0 0 16 0 0 16 

31. Moszczenica 0 0 0 0 0 16 16 

32. Łęczyca miasto 0 0 0 0 0 15 15 

33. Poświętne 0 0 0 0 0 15 15 

34. Wolbórz  0 0 0 0 0 15 15 

35. Wola Krzysztoporska 0 0 0 0 0 10 10 

łącznie: 3 085 171 20 1 070 32 545 
4 923 

suma: 3 276 1 647 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
 

Podobnie jak liczbę placówek, tak również liczbę miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 
3 można przedstawid w podziale na rodzaje gmin, czyli ile z nich funkcjonuje w gminach miejskich, ile 
w wiejskich, a ile w miejsko-wiejskich. Można zauważyd, że rozkład na tereny miejskie i wiejskie liczby 
placówek nie różni się znacząco od liczby miejsc w nich, chociaż udział procentowy liczby miejsc na 
wsiach jest nieznacznie mniejszy. 

Tabela 19 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na rodzaje gmin 

rodzaj gminy liczba miejsc w placówkach publicznych 
liczba miejsc w placówkach 

niepublicznych 

miasta  3 085 1 262 

gminy wiejskie  44 81 

gminy miejsko-wiejskie  

obszar miejski 
147 

obszar wiejski 
0 

obszar miejski 
278 

obszar wiejski 
26 

147 304 

łącznie: 3 276 1 647 

suma 4 923 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Tabela 20 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w miastach i na obszarach wiejskich województwa łódzkiego 

rodzaj gminy 
placówki publiczne placówki niepubliczne wszystkie placówki 

liczba procent liczba procent liczba procent 

miasta i obszary miejskie  
w gminach miejsko-wiejskich 

3 232 98,7% 1 540 93,5% 4 772 96,9% 

gminy wiejskie i obszary wiejskie 
w gminach miejsko-wiejskich 

44 1,3% 107 6,5% 151 3,1% 

łącznie: 3 276 1 647 4 923 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Dodatkowo w poniższej tabeli można prześledzid rozkład odpowiedzi w zakresie liczby miejsc 
w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 – publicznych i niepublicznych w podziale na typ placówki 
oraz rodzaj gminy. 
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Tabela 21 Liczba miejsc w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na typy placówek, 
w miastach i na obszarach wiejskich 

typ placówki opieki nad dziedmi 
do lat 3 

placówki publiczne placówki niepubliczne wszystkie placówki 

miasto 
gminy 

wiejskie 
miasto 

gminy 
wiejskie 

miasto 
gminy 

wiejskie 

żłobek 3 061 24 1 070 0 4 131 24 

oddział żłobkowy przy 
przedszkolu 

171 0 32 0 203 0 

klub dziecięcy 0 20 438 107 438 127 

łącznie: 3 232 44 1 540 107 4 772 151 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
 

Interesującą informacją jest średnia liczba miejsc przypadających na jedną placówkę opieki nad 
dziedmi do lat 3. W całym województwie na 1 placówkę przypada średnio 38 miejsc, przy czym jest 
to 40 w miastach i 17 na obszarach wiejskich. Największymi placówkami są publiczne żłobki w miastach 
(średnio 71 miejsc), najmniejszymi zaś niepubliczne kluby dziecięce na wsiach (średnio 15 miejsc). Dużą 
różnicę widad także pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi. Wspomniane już publiczne 
żłobki posiadają średnio 71 miejsc, zaś niepubliczne 25, natomiast większe okazały się niepubliczne 
oddziały żłobkowe przy przedszkolach ze średnią 32 miejsc w porównaniu z publicznymi o 19 miejscach.  

Tabela 22 Średnia liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na typy placówek, w miastach i na 
obszarach wiejskich 

typ placówki opieki nad dziedmi 
do lat 3 

placówki publiczne placówki niepubliczne wszystkie placówki 

miasto 
gminy 

wiejskie 
miasto 

gminy 
wiejskie 

miasto 
gminy 

wiejskie 

Żłobek 71 24 25 - 47 24 

oddział żłobkowy przy 
przedszkolu 

19 - 32 - 20 - 

klub dziecięcy - 20 18 15 18 16 

łącznie: 62 22 23 15 40 17 

suma: 61 22 38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

3. Liczba dzieci w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3  

Pytanie o liczbę dzieci w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3, z podziałem na ośrodki 
publiczne i niepubliczne, zadano wyróżniając trzy kategorie wiekowe: 0-2 lat (czyli dzieci urodzone 
w latach 2014, 2015 i 2016), 3 lata (czyli dzieci urodzone w 2013 r.) oraz dzieci powyżej 3. roku życia 
(urodzone w 2012 r. lub wcześniej).  

Tabela 23 Liczba dzieci w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 wg kategorii wiekowych, z uwzględnieniem placówek 
publicznych i niepublicznych 

kategoria wiekowa 
placówki publiczne placówki niepubliczne wszystkie placówki 

liczba dzieci liczba dzieci liczba dzieci procent 

0-2 lat 3 440 793 4 233 92,1% 

3 lata 229 121 350 7,6% 

powyżej 3 lat 0 12 12 0,3% 

razem: 3 669 – 80% 926 – 20% 4 595 – 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Wśród dzieci korzystających z tej formy opieki 80% znajduje się w placówkach publicznych, 
pozostałe 20% zaś w niepublicznych. Największy udział mają dzieci w wieku 0-2 lata – jest ich aktualnie 
w placówkach opieki w województwie łódzkim 4 233, co stanowi 92,1%. Trzylatków jest 350 (7,6%), zaś 
dzieci starszych jedynie 12, czyli 0,3%. 

Liczba dzieci uczęszczających do publicznych placówek opieki żłobkowej wynosi łącznie 4 595, 
z czego 3 669 korzysta z placówek publicznych, zaś 926 – niepublicznych. W porównaniu do 4 923 
miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 okazuje się, że w województwie występuje nadwyżka 
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wolnych miejsc (328). Nie jest to jednak prawdopodobnie wartośd rzeczywista, gdyż 3 gminy podały 
liczbę miejsc w placówkach niepublicznych, nie miały jednak informacji o faktycznej liczbie 
uczęszczających tam dzieci. Przy założeniu, że do placówek niepublicznych dysponujących 443 
miejscami (w stosunku do których gminy nie podały informacji o liczbie dzieci tam przebywających) 
uczęszczało tyle dzieci, ile jest tam miejsc – to liczba dzieci przebywających w placówkach wyniosłaby 
5 039 i byłaby większa od liczby miejsc w placówkach opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat 3 (4 923). 

Problem ten szczególnie wyraźnie widad w Łodzi – w publicznych placówkach przyjęte jest 2 480 
dzieci na 2 025 miejsc, zaś placówki niepubliczne zapewniają dodatkowo 411 miejsc, nieznana jest 
natomiast liczba uczęszczających do nich dzieci. Z racji tego, że w placówkach niepublicznych liczba 
miejsc była najczęściej zgodna bądź większa od liczby dzieci, można przypuszczad, że w Łodzi brakuje 
około 400 miejsc w placówkach. Gdyby przyjąd, a brakuje takiej informacji, że wszystkie miejsca 
w prywatnych placówkach w Łodzi są wypełnione (411), to wówczas liczba wszystkich dzieci objętych 
opieką żłobkową w Łodzi wyniosłaby 2 891. Oznacza to, że odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką 
instytucjonalną w Łodzi stanowi ok. 63% wszystkich dzieci w regionie objętych opieką w placówkach 
żłobkowych.  

Zestawiając liczbę miejsc w placówkach wraz z liczbą uczęszczających dzieci gminy można 
podzielid na 3 grupy: 

 z nadwyżką miejsc nad liczbą dzieci (13 gmin), 

 z równą liczbą miejsc i dzieci (18 gmin), 

 z nadwyżką dzieci nad liczbą miejsc (1 gmina – Łask), 

 z brakiem informacji na temat liczby dzieci w placówkach niepublicznych (3 gminy). 
 

Największą liczbą wolnych miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 charakteryzuje się 
Bełchatów (110 miejsc), wiele było ich także w Piotrkowie Trybunalskim (62), Rzgowie (41) oraz 
Poddębicach (26). Można przypuszczad, że wolne miejsca w placówkach, które podano wg stanu na 
30.09.2016 r., czyli na początku roku szkolnego 2016/2017 mogły się jeszcze wypełnid w kolejnych 
miesiącach 2016 r. Miasto Łódź robi bilans dzieci w publicznych żłobkach dopiero na koniec grudnia 
danego roku, kiedy liczba dzieci się ustabilizuje. Ponadto duża różnica pomiędzy liczbą miejsc 
w placówkach a liczbą przyjętych dzieci występująca w gminach Rzgów i Poświętne wynika z faktu, 
że zostały one utworzone w ostatnim czasie i nie zdążyły jeszcze zapełnid się dziedmi. 

Można również zauważyd, że jedynie w Łodzi i Łasku istnieje nadwyżka przyjętych do placówek 
dzieci ponad miejsca w nich. Pozostałe gminy wykazują równowagę między nimi bądź nadwyżkę 
wolnych miejsc, przy czym w placówkach niepublicznych jest ona większa. Może to wynikad z faktu, że 
koszt utrzymania dziecka w ośrodkach niepublicznych jest znacznie wyższy niż w publicznych 
i w przypadku współwystępowania obu typów placówek rodzice chętniej wybierają te publiczne. 

Informacją uzupełniającą jest liczba dzieci oczekujących na miejsce w publicznej placówce opieki 
nad dziedmi do lat 3. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 14 gmin podając łączną liczbę 376 
oczekujących na miejsce. Najwięcej dzieci oczekuje na przyjęcie w Zgierzu (94), Łodzi (60) oraz 
Wieruszowie (46). Jednakże 3 gminy nie mając placówek publicznych podały dane dla niepublicznych 
(Poddębice – 29, Aleksandrów Łódzki – 20, Radomsko – 1). Zastanawiające jest natomiast, że Piotrków 
Trybunalski oraz Sieradz podały informację o oczekujących dzieciach pomimo, iż w ich publicznych 
placówkach są jeszcze wolne miejsca. Jednakże może to wynikad z faktu, że brak jest miejsc w grupie 
wiekowej, do której zgłoszone są dzieci. 
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Tabela 24 Różnica pomiędzy liczbą miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 a liczbą uczęszczających dzieci oraz liczba 
oczekujących na miejsce 

lp. gmina 

liczba miejsc liczba dzieci różnica 
oczekuj

ący publicz
ne 

niepubl
iczne 

razem 
publicz

ne 
niepubl

iczne 
razem 

publicz
ne 

niepubl
iczne 

razem 

1. Bełchatów miasto 75 297 372 69 193 262 6 104 110 0 

2. Piotrków Trybunalski 100 140 240 68 110 178 32 30 62 3 

3. Rzgów  0 42 42 0 1 1 0 41 41 0 

4. Skierniewice miasto 270 16 286 260 bd *260 10 bd *26 0 

5. Poddębice  0 47 47 0 21 21 0 26 26 29 

6. Pabianice miasto 182 71 253 181 53 234 1 18 19 0 

7. Zduoska Wola miasto 0 90 90 0 73 73 0 17 17 0 

8. Łowicz miasto 24 40 64 24 24 48 0 16 16 4 

9. Głowno miasto 0 16 16 0 bd *0 0 bd *16 0 

10. Poświętne 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0 

11. Tomaszów Maz. miasto 95 20 115 84 18 102 11 2 13 0 

12. Gorzkowice 0 20 20 0 8 8 0 12 12 0 

13. Sieradz miasto 38 20 58 33 20 53 5 0 5 4 

14. Sulejów  0 31 31 0 27 27 0 4 4 0 

15. Głuchów 24 0 24 21 0 21 3 0 3 0 

16. Konstantynów Łódzki 24 0 24 24 0 24 0 0 0 30 

17. Ozorków miasto 64 0 64 64 0 64 0 0 0 0 

18. Kutno miasto 24 14 38 24 14 38 0 0 0 0 

19. Rawa Mazowiecka m. 74 16 90 74 16 90 0 0 0 39 

20. Radomsko miasto 0 43 43 0 43 43 0 0 0 1 

21. Zgierz miasto 90 53 143 90 53 143 0 0 0 94 

22. Łęczyca miasto 0 15 15 0 15 15 0 0 0 0 

23. Kiełczygłów 20 0 20 20 0 20 0 0 0 7 

24. Wola Krzysztoporska 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 

25. Moszczenica 0 16 16 0 16 16 0 0 0 0 

26. Lutomiersk 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 

27. Wieluo  60 0 60 60 0 60 0 0 0 25 

28. Wieruszów  23 9 32 23 9 32 0 0 0 46 

29. Wolbórz  0 15 15 0 15 15 0 0 0 0 

30. Uniejów  0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 

31. Stryków 0 30 30 0 30 30 0 0 0 0 

32. Opoczno  18 31 49 18 31 49 0 0 0 14 

33. Aleksandrów Łódzki  0 72 72 0 72 72 0 0 0 20 

34. Łask 46 7 53 52 14 66 -6 -7 -13 0 

35. Łódź 2 025 411 2 436 2 480 bd *2 480 -455 bd *-44 60 

łącznie 3 276 1 647 4 923 3 669 926 4 595 -393 278 328 376 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
* dane niepełne – brak danych o liczbie dzieci w placówkach niepublicznych 
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4. Plany urzędów miast i gmin w zakresie rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do 

lat 3 

Kwestia planów urzędów miast i gmin w zakresie rozszerzenia oferty placówek opieki nad 
dziedmi do lat 3 ujęta została w ankiecie w ramach jednego pytania i dotyczyła takich zagadnieo jak: 

1. Adaptacja pomieszczeo na cele opieki nad dziedmi do 3. roku życia i utworzenie tam nowej 
placówki; 

2. Rozbudowa lub modernizacja budynków placówek celem zwiększenia liczby miejsc 
w istniejącej placówce; 

3. Budowa nowego obiektu przeznaczonego na placówkę opieki nad dziedmi do 3. roku życia 
i utworzenie nowej placówki; 

4. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla istniejącej placówki – w celu utworzenia 
nowych miejsc; 

5. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla istniejącej placówki – w celu poprawy 
standardu obiektu; 

6. Budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw; 
7. Wydłużenie dziennego czasu pracy placówki. 
 

Zatem dwa zagadnienia odnosiły się utworzenia nowej placówki (nr 1 i 3), dwa do zwiększenia 
liczby miejsc w istniejących placówkach (nr 2 i 4), zaś pozostałe trzy do uatrakcyjnienia oferty placówki 
i poprawy standardu wyposażenia (nr 5, 6 i 7). 

Spośród 35 gmin posiadających placówki opieki nad dziedmi do lat 3 na pytanie „Czy Paostwa 
Miasto/Gmina planuje – do 2020 roku – rozszerzyd ofertę placówek opieki nad dziedmi do 3. roku życia 
(zarówno poprzez zwiększenie liczby miejsc, jak i jakości usług)?” twierdząco odpowiedziało 13 (37,1%). 

Plany utworzenia nowej placówki do 2020 r. posiada 8 gmin – 5 zamierza adaptowad istniejące 
pomieszczenie na ten cel, zaś 3 wybudowad nowy obiekt. Każda z deklarujących gmin zamierza powoład 
po tylko 1 placówce, w których liczba miejsc będzie się wahad od 24 do 140. Łącznie w zaadaptowanych 
pomieszczeniach planowane jest 271 miejsc dla dzieci, zaś w nowych obiektach 238. W przypadku 
Tomaszowa Mazowieckiego chodzi o wybudowanie zupełnie nowego żłobka w miejsce istniejącego 
i zwiększenie w nim liczby miejsc o 40 (ze 100 do 140). 

Tabela 25 Plany gmin w zakresie utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do lat 3 

gmina 

liczba planowanych placówek w: liczba planowanych miejsc w placówkach w: 

zaadaptowanych 
pomieszczeniach 

nowych obiektach 
zaadaptowanych 
pomieszczeniach 

nowych obiektach 

Konstantynów Łódzki 1 - 24 - 

Kutno miasto 1 - 50 - 

Lutomiersk - 1 - 50 

Sulejów  1 - 37 - 

Tomaszów Mazowiecki m. - 1 - 140 

Wieruszów  - 1 - 48 

Zduoska Wola miasto 1 - 90 - 

Zgierz miasto 1 - 70 - 

łącznie: 5 3 271 238 

suma: 8 509 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
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Warto również prześledzid te dane w podziale na rodzaje gmin. Okazuje się, że zdecydowana 
większośd planowanych inwestycji zrealizowana zostanie na terenach miejskich (7), zaś tylko jedna 
w gminie wiejskiej.  

Tabela 26 Plany gmin w zakresie utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do lat 3 w miastach i na obszarach wiejskich 
województwa łódzkiego 

rodzaj gminy liczba planowanych placówek 
liczba miejsc w planowanych 

placówkach 

miasta  5 374 

gminy wiejskie  1 50 

gminy miejsko-wiejskie  

obszar miejski 
2 

obszar wiejski 
0 

obszar miejski 
85 

obszar wiejski 
0 

2 85 

łącznie: 8 509 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Plany utworzenia nowych miejsc w istniejących placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 
jednostki samorządu terytorialnego deklarowały poprzez wskazanie w ankiecie dwóch stwierdzeo: 
„rozbudowa lub modernizacja budynków placówek celem zwiększenia liczby miejsc w istniejącej 
placówce” lub „zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla istniejącej placówki – w celu 
utworzenia nowych miejsc”. Łącznie 6 gmin odpowiedziało na to pytanie twierdząco, przy czym Łask 
i Pabianice planują zarówno rozbudowę lub modernizację budynków oraz zakup pomocy 
dydaktycznych. Poza tym 3 gminy (Poddębice, Wieluo, Wieruszów) chcą rozbudowad lub 
zmodernizowad budynki na cele nowej placówki (dla łącznie 82 dzieci), zaś Zduoska Wola planuje zakup 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla placówki na 90 dzieci. Łącznie plany gmin obejmują 
powstanie 6 placówek dla 215 dzieci, przy czym powstaną one tylko na obszarach miejskich. 

Tabela 27 Plany gmin w zakresie utworzenia nowych miejsc w istniejących placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 

gmina 

liczba placówek z rozszerzoną ofertą poprzez: 
liczba planowanych miejsc w placówkach 

z rozszerzoną ofertą poprzez: 

rozbudowę lub 
modernizację 

budynków 

zakup wyposażenia i 
pomocy 

dydaktycznych 

rozbudowę lub 
modernizację 

budynków 

zakup wyposażenia 
i pomocy 

dydaktycznych 

Łask * 1 25 

Pabianice miasto * 1 18 

Poddębice  1 - 30 - 

Wieluo 1 - 40 - 

Wieruszów  1 - 12 - 

Zduoska Wola miasto - 1 - 90 

łącznie: 3 1 82 90 

suma: 6 215 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
* w Łasku i Pabianicach planowane jest rozszerzenie działalności placówek łącznie poprzez rozbudowę lub modernizację 
budynków oraz zakup pomocy dydaktycznych 

Ostatnia grupa wskazao dotycząca planów gmin w zakresie rozszerzenia oferty placówek opieki 
nad dziedmi do lat 3 odnosi się do zmian mających na celu poprawę jakości oferty usług opieki lub 
standardu budynku. Łącznie 7 gmin ma takie plany, jednak wyłącznie w zakresie zakupu wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych i budowy, wyposażenia i montażu placu zabaw, żadna nie planuje natomiast 
wydłużenia dziennego czasu pracy placówki. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
zadeklarowało 5 gmin, przy czym Wieluo w dwóch swoich placówkach. Podobnie 5 gmin ma zamiar 
wybudowad, wyposażyd i zamontowad plac zabaw, w Konstantynowie Łódzkim w 2 placówkach. 
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Tabela 28 Liczba placówek, w których gminy planują wprowadzid zmiany na rzecz poprawy jakości usług opieki 

gmina 
zakup wyposażenia 

i pomocy dydaktycznych 
budowa, wyposażenie 
i montaż placu zabaw 

wydłużenie dziennego czasu 
pracy placówki 

Konstantynów Łódzki 1 2 - 

Kutno miasto - 1 - 

Łask  1 - - 

Pabianice miasto 1 1 - 

Wieluo  2 - - 

Zduoska Wola miasto - 1 - 

Zgierz miasto 1 1 - 

łącznie: 6 6 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
 

Ponadto w odpowiedziach „inne” znalazł się zamiar Radomska odnośnie planów zatrudnienia 
kolejnego opiekuna dziennego. Jednak informacja ta nie powinna się znaleźd w odpowiedzi na to 
pytanie. 

5. Źródła finansowania planów rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3 

Gminy, które zadeklarowały plany rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3 
(takich gmin było 13), proszone były także o odpowiedź na pytanie „Czy Paostwa Miasto/Gmina planuje 
pozyskad dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 na utworzenie nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia / nowych miejsc opieki 
nad dziedmi do 3. roku życia?”, na co twierdząco odpowiedziało 8 gmin. Rozkład odpowiedzi 
w poszczególnych gminach prezentuje poniższa tabela. Warto zauważyd, że było to pytanie tzw. 
wielokrotnego wyboru, czyli respondenci mogli wskazad 1 lub 2 odpowiedzi – w zależności od 
rozległości planów rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3 – jednak żadna z gmin nie 
odpowiedziała twierdząco na oba stwierdzenia. 

Ponadto rozpatrując rozkład odpowiedzi ze względu na obszary miejskie i wiejskie można 
zauważyd, że plany wykorzystania funduszy RPO WŁ 2014-2020 posiadają 3 gminy miejskie, 1 wiejska 
i 4 miejsko-wiejskie. Można również przypuszczad, że suma 8 deklaracji gmin stanowi potencjalną liczbę 
wniosków o dofinansowanie, gdyby była możliwośd ubiegania się o wsparcie finansowe na zadania 
wskazane w pytaniu. 

Tabela 29 Lista gmin, które planują pozyskad dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020 w podziale na rodzaj działao, jakie 
gminy planują zrealizowad na rzecz rozszerzenia oferty placówek 

gmina 
dofinansowanie rozbudowy 

i wyposażenia istniejącej placówki 
dofinansowanie budowy nowej 

placówki 

Konstantynów Łódzki x  

Kutno miasto  x 

Lutomiersk  x 

Łask  x  

Poddębice x  

Wieluo x  

Wieruszów  x  

Zduoska Wola miasto  x 

łącznie: 5 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Pozostałe 5 gmin, które wskazały w ankiecie na zamiar rozszerzenia oferty placówek opieki nad 
dziedmi do lat 3, ale jednocześnie odpowiedziały, że nie planują pozyskad dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na utworzenie 
nowej placówki czy też utworzenie nowych miejsc w istniejących placówkach poprzez ich rozbudowę 
i wyposażenie, wymienione są w poniższej tabeli.  
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Gminy te poproszone zostały w ankiecie o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie planują ubiegad 
się o wsparcie finansowe. W kafeterii pytania zaproponowano następujące 3 stwierdzenia: 

 Ze względu na skomplikowane procedury aplikowania i nadzorowania realizacji inwestycji; 

 Ze względu na zamiar aplikowania o środki z innego źródła; 

 Ze względu na możliwośd samodzielnego sfinansowania inwestycji. 
 

Respondenci mogli także wpisad własne uzasadnienie w kategorii „Inne, jakie?”. Poniższa tabela 
podaje zatem również powód nieubiegania się o dofinansowanie wskazany przez każdą gminę. 

Tabela 30 Gminy, które nie planują pozyskad dofinansowania z RPO WŁ na lata 2014-2020 i uzasadnienia takiej decyzji 

l.p. gmina uzasadnienie 

1. Pabianice miasto Ze względu na możliwośd samodzielnego sfinansowania inwestycji 

2. Radomsko miasto Ze względu na zamiar aplikowania o środki z innego źródła 

3. Sulejów Inne – „Fundusze już gmina pozyskała. Projekt jest w trakcie realizacji.” 

4. Tomaszów Mazowiecki miasto Ze względu na zamiar aplikowania o środki z innego źródła 

5. Zgierz miasto Inne – „z uwagi na posiadanie budynku i przystosowanie go na żłobek” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Jak widad żadna z gmin nie wskazała na zbyt skomplikowane procedury aplikowania 
i nadzorowania realizacji inwestycji. Dwie gminy mają zamiar aplikowad z innego źródła, jedna pozyskała 
już środki i realizuje projekt. Zaś Zgierz stwierdził, że nie będzie aplikowad „z uwagi na posiadanie 
budynku i przystosowanie go na żłobek”, co oznacza, że ma środki na samodzielne sfinansowanie 
inwestycji. 

Spośród 35 gmin posiadających placówki opieki na dziedmi do 3. roku życia 22 odpowiedziały, że 
nie planują rozszerzyd ich oferty. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie najważniejszej przyczyny 
braku tych planów, mogli wybierad spośród odpowiedzi: 

 brak zainteresowania ze strony rodziców 

 brak środków finansowych na prowadzenie placówki 

 brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) 

 inne 
 

W poniższej tabeli przedstawiono odpowiedzi poszczególnych gmin. Najwięcej (8) zaznaczyło 
odpowiedź „inne”, przy czym poszczególne wypowiedzi można zgrupowad do stwierdzenia, że potrzeby 
na tego typu placówki są w gminie zaspokojone. Kolejne 6 samorządów stwierdziło, że brak jest 
zainteresowania ze strony rodziców. Jedynie 3 gminy uznały, że brakuje im infrastruktury 
do prowadzenia tego typu działalności, a 2 – że nie posiadają na to środków finansowych. Ponadto 
3 gminy nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Można więc uznad, że większośd gmin posiadających już 
opiekę nad dziedmi do lat 3 nie jest zainteresowana poszerzaniem swojej oferty, głównie ze względu 
na zaspokojone potrzeby w tym zakresie. 

Tabela 31 Przyczyny braku planów utworzenia nowej placówki bądź rozszerzenia oferty istniejących przez gminy 

lp. gmina uzasadnienie 

1. Głuchów brak zainteresowania ze strony rodziców 

2. Gorzkowice brak zainteresowania ze strony rodziców 

3. Łęczyca miasto brak zainteresowania ze strony rodziców 

4. Łowicz miasto brak zainteresowania ze strony rodziców 

5. Opoczno brak zainteresowania ze strony rodziców 

6. Wola Krzysztoporska brak zainteresowania ze strony rodziców 

7. Aleksandrów Łódzki brak środków finansowych na prowadzenie placówki 

8. Sieradz miasto brak środków finansowych na prowadzenie placówki 

9. Poświętne brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) 

10. Uniejów  brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) 

11. Wolbórz brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) 
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12. Bełchatów miasto 
„wystarczająca liczba podmiotów działających na terenie Miasta Bełchatowa, które w łącznej 
liczbie 110 mają wolne miejsca” 

13. Głowno miasto „brak stwierdzonych potrzeb w tym zakresie” 

14. Kiełczygłów 
„istniejąca placówka wystarczająca starcza do sprawowania opieki nad dziedmi do 3 roku 
życia” 

15. Łódź 
„dostosowana baza lokalowa do potrzeb – jest wystarczająca liczba miejsc, nie musimy nic 
robid” 

16. Moszczenica „brak potrzeb w tym zakresie” 

17. Piotrków Trybunalski „zapotrzebowanie na żłobki/ kluby dziecięce jest zaspokojone” 

18. 
Rawa Mazowiecka 
miasto 

„W mieście jest stosunkowo mała liczba dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka lub innej 
formy opieki nad dziedmi do lat 3. Te które rzeczywiście potrzebowały takiej placówki (np. 
dzieci obojga pracujących rodziców lub rodziców nie podejmujących pracy, ponieważ zajmują 
się wychowaniem dziecka są już przyjęte do żłobka). Żłobek Miejski z Oddziałami 
Integracyjnymi „Tuptuś” został oddany do użytku w sierpniu 2014 roku. Jest to nowa 
inwestycja, na bieżąco monitorujemy zainteresowanie rodziców.” 

19. Skierniewice miasto „W Mieście Gminie Skierniewice potrzeby są zaspokojone w tym zakresie” 

20. Rzgów  brak odpowiedzi 

21. Ozorków miasto brak odpowiedzi 

22. Stryków  brak odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

6. Planowana liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w 2020 r. 

Zadane zostało także pytanie o planowaną liczbę miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 
3 w publicznych placówkach w 2020 r. Porównując jednak informacje o obecnej liczbie miejsc 
w placówkach można odnieśd wrażenie, że kilka gmin (Łęczyca, Poświętne, Stryków) podało dane dla 
placówek niepublicznych, gdyż we wcześniejszych pytaniach nie informowali o swoich planach 
dotyczących budowy bądź modernizacji placówek. Ponadto 3 gminy w ogóle nie odpowiedziały na to 
pytanie (Gorzkowice, Ozorków, Wolbórz), więc dla zwiększenia wiarygodności obliczeo uznano, że liczba 
miejsc w ich placówkach się nie zmieni. 

Według danych gmin liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 będzie wynosid 
w 2020 r. 3 906, co w porównaniu z 3 276 miejscami w 2016 r. daje wzrost o 630 miejsc. Przyrost miejsc 
jest więc znaczący i wynosi blisko 20%, a dotyczy przecież tylko miejsc w placówkach publicznych. 
Najwięcej miejsc przybędzie w Zduoskiej Woli (90), Sulejowie (83) i Zgierzu (70). Co ciekawe istnieją też 
gminy, które pomimo braku planów budowy bądź modernizacji placówek, wskazały na zwiększenie 
liczby miejsc w 2020 r. W grupie tej poza 3 gminami, które prawdopodobnie podały dane dla placówek 
niepublicznych, znalazł się również Kiełczygłów, gdzie przewidywany jest wzrost z 20 do 35 miejsc. 

Tabela 32 Porównanie aktualnej liczby miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 z planowaną liczbą miejsc w 2020 r. 

lp. gmina 

liczba miejsc w placówkach 
liczba miejsc 

w 2020 
przyrost liczby 

miejsc 

plany budowy 
lub 

modernizacji 
placówek 

publicznych niepublicznych razem 

1. Aleksandrów Łódzki  0 72 72 0 0 nie 

2. Bełchatów miasto 75 297 372 75 0 nie 

3. Głowno miasto 0 16 16 0 0 nie 

4. Głuchów 24 0 24 24 0 nie 

5. Gorzkowice 0 20 20 bd (0*) bd nie 

6. Kiełczygłów 20 0 20 35 15 nie 

7. Konstantynów Łódzki 24 0 24 48 24 tak 

8. Kutno miasto 24 14 38 50 26 tak 

9. Lutomiersk 0 20 20 50 50 tak 

10. Łask 46 7 53 78 32 tak 

11. Łęczyca miasto 0 15 15 15 15 nie 

12. Łowicz miasto 24 40 64 24 0 nie 
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13. Łódź 2 025 411 2436 2025 0 nie 

14. Moszczenica 0 16 16 0 0 nie 

15. Opoczno  18 31 49 18 0 nie 

16. Ozorków miasto 64 0 64 bd (64*) bd nie 

17. Pabianice miasto 182 71 253 200 18 tak 

18. Piotrków Trybunalski 100 140 240 100 0 nie 

19. Poddębice  0 47 47 30 30 tak 

20. Poświętne 0 15 15 15 15 nie 

21. Radomsko miasto 0 43 43 10 10 tak 

22. Rawa Maz. miasto 74 16 90 74 0 nie 

23. Rzgów  0 42 42 0 0 nie 

24. Sieradz miasto 38 20 58 38 0 nie 

25. Skierniewice miasto 270 16 286 270 0 nie 

26. Stryków 0 30 30 30 30 nie 

27. Sulejów  0 31 31 83 83 tak 

28. Tomaszów Maz. miasto 95 20 115 140 45 tak 

29. Uniejów  0 20 20 0 0 nie 

30. Wieluo  60 0 60 100 40 tak 

31. Wieruszów  23 9 32 60 37 tak 

32. Wola Krzysztoporska 0 10 10 0 0 nie 

33. Wolbórz  0 15 15 bd (0*) bd nie 

34. Zduoska Wola miasto 0 90 90 90 90 tak 

35. Zgierz miasto 90 53 143 160 70 tak 

łącznie: 3 276 1 647 4 923 3 906 630  

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
* brak danych – uznano, że liczba miejsc się nie zmieni 

 

Zarówno obecna, jak i planowana liczb miejsc w publicznych placówkach opieki nad dziedmi do 
lat 3 jest znacząco mniejsza na obszarach wiejskich w porównaniu z obszarami miejskimi. Także przyrost 
w miastach o 504 miejsca przeważa nad 126 miejscami na wsiach. Jednakże przyrost miejsc w miastach 
wyniesie 15,6%, zaś na wsiach aż 286,4%. Może to wskazywad na to, że sied placówek opieki na dziedmi 
na obszarach miejskich jest dośd duża, a teraz następuje jej dogęszczanie. Zaś na obszarach wiejskich 
z racji bardzo niskiej liczby placówek dopiero nadrabiane są zaległości w tej kwestii. Największy skok 
odbędzie się na obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich, które do tej pory nie posiadały żadnych 
placówek. Zmieni się to za sprawą gminy Sulejów, która planuje utworzyd 46 miejsc na obszarze 
wiejskim swojej gminy. 

Tabela 33 Porównanie aktualnej liczby miejsc w publicznych placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 z planowaną liczbą miejsc 
w tych placówkach w 2020 roku 

rodzaj gminy aktualna liczba miejsc planowana liczba miejsc zmiana liczby miejsc 

miasta 3 085 

3 232 

3 383 

3736 

298 = 9,7% 

504 = 15,6% 

gminy 
miejsko-
wiejskie 

obszar 
miejski  
gmin 

miejsko-
wiejskich 

147 353 206 = 140,1% 

cała gmina 
miejsko-
wiejska: 

147 

cała gmina 
miejsko-
wiejska: 

399 

252 = 171,4% 

obszar 
wiejski  
gmin 

miejsko-
wiejskich 

44 170 126 = 286,4% 0 46 46 

gminy wiejskie 44 124 80 = 181,8% 

razem: 3 276 3 906 630 = 19,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
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7. Analizy w kontekście możliwości zapewnienia miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku 

Ostatnie pytania w ankiecie dotyczyły prognoz demograficznych. Gminy zostały zapytane, czy 
prowadzą analizy – uwzględniające prognozy demograficzne – w kontekście możliwości zapewnienia 
miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku życia. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 21 z 35 
respondentów posiadających placówki. Kolejno zapytano ich także, czy planowana liczba miejsc 
w placówkach pokryje zapotrzebowanie zdiagnozowane w prowadzonych przez gminę analizach. W tym 
przypadku twierdząco odpowiedziało 16 gmin, zaś przecząco 5. Spośród nich jedynie Konstantynów 
Łódzki planuje rozszerzenie oferty placówek, jednocześnie stwierdzając, że będzie ono zbyt małe 
w stosunku do potrzeb. Natomiast pozostałe 4 gminy (Aleksandrów Łódzki, Poświętne, Sieradz 
i Wolbórz) uważają, że nie są w stanie pokryd zapotrzebowania na miejsca dla najmłodszych dzieci. 
Gminy te w pytaniu o powód braku planów rozszerzenia oferty placówek odpowiedziały, że nie mają 
środków finansowych oraz odpowiedniej infrastruktury. Warto przy tym zauważyd, że spośród nich 
jedynie w Sieradzu działają publiczne placówki, w pozostałych zaś tylko niepubliczne. 

 

I. Gminy, na terenie których nie funkcjonują placówki opieki nad dziedmi do 3. roku 
życia 

Także gminy, w których nie występuje żadna forma opieki żłobkowej zostały poproszone 
o wypełnienie krótkiej ankiety. Było to łącznie 142 jednostek, w tym 1 miasto (Brzeziny), 15 gmin 
miejsko-wiejskich i 126 gmin wiejskich. 

1. Plany urzędów miast i gmin w zakresie utworzenia oferty placówek opieki nad dziedmi 

do lat 3 

Pierwsze pytanie zadane tej grupie gmin było o ich plany odnośnie utworzenia placówki opieki 
nad dziedmi do lat 3. Twierdząco na nie odpowiedziały 24 gminy (19 wiejskich i 5 miejsko-wiejskich), 
a więc tylko 16,9% spośród gmin nieposiadających placówek opieki nad dziedmi do lat 3 planuje taką 
placówkę utworzyd. Łącznie według tych planów ma powstad 13 żłobków, 10 oddziałów żłobkowych 
przy przedszkolach i 6 klubów dziecięcych. Pytanie to było wielokrotnego wyboru i kilka gmin wskazało 
więcej niż 1 typ planowanej placówki (Osjaków, Pajęczno, gmina Rawa Mazowiecka, Wartkowice). Może 
to wynikad zarówno z rozległych planów gmin, jak i braku zdecydowania co do konkretnej formy 
funkcjonowania takiej placówki. 

Zapytano również, gdzie powstaną te nowe placówki. Okazuje się, że najczęściej wskazywano na 
istniejące pomieszczenie będące własnością gminy zaadaptowane na ten cel (20). Jedynie 4 gminy 
planują wybudowad nowy obiekt, 1 gmina (Koluszki) ma zamiar wynająd istniejące pomieszczenia, 
zaś gmina Drużbice stwierdziły, że „dziś jeszcze nie wiemy”. 

Tabela 34 Plany gmin dotyczące utworzenia nowych placówek opieki nad dziedmi do lat 3 do 2020 r. 

lp. gmina 

typ nowej placówki nowe placówki powstaną w: dofinansowanie na: 

żłobek 

oddział 
żłobkowy 

przy 
przedszkolu 

klub 
dziecięcy 

obiekcie 
wybudowanym 

na ten cel 

istniejących 
pomieszczeniach 

będących 
własnością gminy 
zaadaptowanych 

na ten cel 

w istniejących 
pomieszczeniach

które gmina 
zakupi/ 

wynajmie na ten 
cel 

w 
innym 

miejscu 

rozbudowę  
i wyposażenie 

placówki 

budowę 
nowej 

placówki 

1. Biała Rawska  x   x   x  

2. Burzenin   x  x   x  

3. Czarnocin   x   x   x  

4. Dąbrowice x    x   x  

5. Drużbice x      x x x 

6. Działoszyn x    x   x  

7. Galewice   x  x     

8. Kleszczów x   x      

9. Koluszki  x   x  x   x 
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10. Lututów   x  x   x  

11. Łubnice x    x   x  

12. Osjaków x  x x x   x  

13. Pajęczno  x x   x   x  

14. 
Rawa Maz. 
gmina 

 x x  x   x  

15. Rokiciny x   x      

16. Słupia  x   x   x  

17. Sokolniki x    x   x  

18. Sulmierzyce  x   x   x  

19. Szczerców  x   x   x  

20. Ujazd  x   x   x  

21. Warta  x    x   x  

22. Wartkowice x x x  x   x  

23. Zapolice x    x   x  

24. 
Zduoska Wola 
gm. 

 x   x   x  

łącznie: 13 10 6 4 20 1 1 20 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
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Mapa 5 Plany inwestycyjne gmin w zakresie placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w perspektywie do 2020 r., w podziale 
na gminy posiadające i nieposiadające obecnie placówek 
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2. Źródła finansowania planów rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3 

Gminy, które zadeklarowały plany rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3 
(takich gmin było 24), proszone były także o odpowiedź na pytanie „Czy Paostwa Miasto/Gmina planuje 
pozyskad dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 na utworzenie nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia / nowych miejsc opieki 
nad dziedmi do 3. roku życia?”, na co twierdząco odpowiedziało 21 gmin (tabela 34). Warto zauważyd, 
że było to pytanie tzw. wielokrotnego wyboru, czyli respondenci mogli wskazad 1 lub 2 odpowiedzi – 
w zależności od rozległości planów rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3.  

Plany pozyskania finansowania na rozbudowę i wyposażenie placówki opieki nad dziedmi do 3. 
roku życia zadeklarowało 20 gmin, zaś na budowę placówki – 2 (Drużbice, Koluszki). Przy czym Drużbice 
są jedyną gminą, która zamierza występowad o środki zarówno na rozbudowę placówki, jak i budowę 
nowej. Można również zauważyd, że plany gmin odnośnie dofinansowania rozbudowy i wyposażenia 
placówki prawie w całości pokrywają się z informacją o utworzeniu placówki w istniejących 
pomieszczeniach będących własnością gminy. Natomiast z 3 gmin planujących wybudowad nowe 
obiekty tylko 1 chce pozyskad dofinansowanie na ten cel. 

Pozostałe 3 gminy zostały zapytane o powody braku zainteresowania na pozyskanie 
dofinansowania z RPO WŁ 2014-2020. Gmina Galewice twierdzi, że nie ma środków na zapewnienie 
trwałości projektu, Kleszczów chce samodzielnie sfinansowad inwestycję, zaś w Rokicinach żłobek jest 
już w trakcie budowy, a został współfinansowany z rządowego programu „Maluch 2016”. 

3. Brak planów utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 

Ostatnią omawianą grupą gmin są te nieposiadające obecnie żadnej placówki i nie planujące 
utworzenia ich do 2020 r. Gmin tych jest 118, w tym 1 miejska, 10 miejsko-wiejskich i 107 wiejskich. 
Respondenci zostali zapytani jaki jest najważniejszy powód braku planów utworzenia placówki opieki na 
terenie gminy, na co 1 gmina (Cielądz) nie udzieliła odpowiedzi. 

Zdecydowanie najważniejszą przyczyną podawaną przez 63% procent gmin był brak 
zainteresowania ze strony rodziców. Również istotne okazały się brak środków finansowych na 
prowadzenie placówki (17%) oraz brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) (11%). Najmniej gmin 
wskazało natomiast na brak obowiązku zapewnienia tego typu placówki przez gminę. Jeśli zaś chodzi 
o odpowiedzi „inne”, to gmina Będków podała, że „nie ma takiej potrzeby”, zaś Gomunice, że „zostanie 
uruchomiony dzienny punkt opieki nad dziedmi do lat 3 – dzienni opiekunowie”. 

Tabela 35 Powody braku planów utworzenia przez gminy placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 

Powód liczba gmin procent 

brak zainteresowania ze strony rodziców 74 63% 

brak obowiązku zapewnienia tego typu placówki przez gminę 8 7% 

brak środków finansowych na prowadzenie placówki 20 17% 

brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) 13 11% 

Inne 2 2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 

 

Dokonano również porównania odpowiedzi z ankiety do gmin i ankiety preferencji rodziców. 
Sprawdzone zostało, czy twierdzenie gmin, że brak planów utworzenia placówki wynika z braku 
zainteresowania ze strony rodziców pokrywa się z odpowiedziami rodziców na temat formy opieki, 
którą najchętniej wybraliby dla swojego dziecka. Okazuje się, że w tych gminach zainteresowanie 
rodziców opieką instytucjonalną jest całkiem spore i wynosi ponad 60%. W swoich wypowiedziach 
wskazywali oni na brak żłobka w gminie i brak zainteresowania gmin tym problemem, zbyt daleką 
odległośd od placówek w innych gminach i ograniczoną liczbę miejsc w nich.  
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Opiekunowie dzienni 

Zarówno gminy posiadające placówki opieki nad dziedmi do lat 3, jak i te ich nieposiadające 
zostały dodatkowo zapytane o funkcjonowanie na ich terenie opiekunów dziennych. Łącznie na terenie 
województwa łódzkiego funkcjonuje 23 opiekunów dziennych mających pod swoją pieczą 89 dzieci 
(brak danych o liczbie dzieci dla 1 opiekuna z Radomska). Dwie gminy posiadające placówki opieki nad 
dziedmi – Łódź i Radomsko – zatrudniają dodatkowo 6 opiekunów. Pozostałych 17 opiekunów pracuje 
w 3 gminach, w których nie ma stacjonarnej opieki nad dziedmi (Kleszczów – 14, gmina Pabianice – 2, 
Widawa – 1), a opiekują się oni łącznie 64 dziedmi. 

Tabela 36 Funkcjonowanie opiekunów dziennych w gminach oraz plany ich dodatkowego zatrudnienia do 2020 r. 

 liczba opiekunów 
liczba dzieci pod 

opieką 
plan zatrudnienia 

nowych opiekunów 

gminy posiadające placówki 6 25* 4 

gminy nieposiadające placówek 17 64 17 

Łącznie 23 89* 21 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez JST 
* dane niepełne – brak danych o liczbie dzieci w Radomsku 

 

Dodatkowo zapytano jeszcze o plany zatrudnienia przez gminy do 2020 r. nowych opiekunów 
dziennych. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 21 gmin, 4 posiadające placówki opieki nad dziedmi 
(w tym zatrudniające już opiekunów Radomsko), a także 17 gmin ich nieposiadających (w tym 
zatrudniające już Kleszczów i gmina Pabianice) – były to gminy: Brójce, Działoszyn, Galewice, Gomunice, 
Kleszczów, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Lututów, Łubnice, Pabianice gmina, Pajęczno, Radomsko 
miasto, Rawa Mazowiecka gmina, Sieradz gmina, Słupia, Sulejów, Ujazd, Warta, Zapolice, Zduoska Wola 
gmina, Zgierz gmina. 

Warte zauważenia jest również, że większośd opiekunów dziennych zatrudniona jest w gminach 
wiejskich, gdzie zainteresowanie stacjonarnymi placówkami może byd niewystarczające do ich 
uruchomienia. Także głównie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie wykazują chęd powołania do 2020 r. tej 
formy opieki nad dziedmi na swoim terenie. 
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4.2. Ankiety skierowane do rodziców /opiekunów prawnych 

Ze względu na niski stopieo upowszechnienia opieki żłobkowej, podjęto próbę oceny stopnia 
zainteresowania rodziców różnymi formami opieki nad dziedmi. 

Ankieta z rodzicami dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim została 
przeprowadzona drogą internetową w dniach od 6 do 27 lutego 2017 r. Formularz rozpowszechniony 
został metodą kuli śnieżnej, tzn. wysłany z prośbą o dalsze udostępnienie m.in. do: gmin i starostw 
województwa łódzkiego, żłobków i klubów dziecięcych, a także na grupach i forach w portalach 
społecznościowych, które zrzeszają rodziców najmłodszych dzieci. Ogółem wypełnionych zostało 1365 
ankiet, jednakże po odfiltrowaniu odpowiedzi osób spoza województwa łódzkiego oraz 
nieposiadających dzieci do lat 3 do dalszych analiz pozostała grupa 1308 ankiet. 

Ogólnie można stwierdzid, że wiedza rodziców o dostępnych formach opieki nad dziedmi w ich 
miejscowości jest wysoka. Porównując odpowiedzi ze stanem faktycznym okazuje się, że prawidłową 
wiedzę na temat placówek żłobkowych, klubów dziecięcych, opiekunów dziennych oraz braku placówek 
w gminie posiada 80-90% respondentów. Zupełnie odwrotna tendencja jest natomiast w przypadku 
oddziałów żłobkowych, gdzie na ich istnienie wskazało ponad 90% ankietowanych w miejscowościach, 
gdzie ta forma opieki nie występuje. Ponadto jedynie 8% osób odpowiedziało, że nie wie, jakie formy 
opieki nad dziedmi do lat 3 działają w ich gminie.  

Rodzice zostali zapytani, z jakiej formy opieki korzysta ich dziecko. Najwięcej dzieci, bo aż 51,2%, 
jest pod opieką rodziców, co nie dziwi o tyle, że duża częśd matek korzysta przynajmniej z półrocznego 
urlopu macierzyoskiego, a to pozwala jej na samodzielne zajmowanie się niemowlęciem. Kolejno 22,0% 
dzieci znajduje się pod opieką innego członka rodziny. Niewiele dzieci korzysta natomiast z opieki 
instytucjonalnej – 12,5% z publicznego żłobka bądź oddziału żłobkowego, a 5,4% z prywatnego, jeszcze 
mniej zaś z klubów dziecięcych – 3,5% z prywatnych i 0,5% z publicznych. Najmniej dzieci jest natomiast 
pod opieką indywidualną, czyli niani (4,5%) oraz opiekuna dziennego (0,4%). Można jednak 
przypuszczad, że z powodu braku znajomości nazewnictwa respondenci brali opiekunów dziennych 
za nianie, gdyż jedynie w jednej gminie ich zamieszkania faktycznie funkcjonują opiekunowie dzienni.  

Wykres 4 Formy opieki, z których korzystają dzieci respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
 

Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzid, że na 1308 odpowiedzi 1017 dzieci (74%) przebywało 
w domu – pod opieką rodzica, innego członka rodziny bądź niani. Zaś jedynie 291 dzieci znajduje się pod 
opieką instytucjonalną: w żłobkach bądź oddziałach żłobkowych, klubach dziecięcych lub u opiekunów 
dziennych. Spośród 638 rodziców, którzy nie sprawują osobiście opieki nad swoim dzieckiem, pracuje 
ponad 80% (519). Ponadto 64% (428) osób opiekujących się osobiście dzieckiem przebywa obecnie 
na urlopie macierzyoskim bądź wychowawczym. 
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Wykres 5 Opieka nad dzieckiem sprawowana w domu bądź w placówce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 

1. Rodzice, których dzieci korzystają z opieki instytucjonalnej 

Kolejna grupa pytao skierowana została do rodziców, których dzieci korzystają z opieki 
w instytucji (publicznych i prywatnych żłobków, oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych oraz 
opiekuna dziennego). Było ich łącznie 291. 

Respondenci zostali zapytani o powody korzystania z instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, przy 
czym było to pytanie wielokrotnego wyboru. Najwięcej rodziców, bo aż 71% (207 odpowiedzi), wskazało 
na koniecznośd powrotu do pracy. Około połowy ankietowanych chciało, by ich dziecko przebywało 
w grupie rówieśniczej, co wpływa na jego rozwój społeczny (153) oraz nie mogło liczyd na pomoc przy 
opiece ze strony członków rodziny (140). Wielu rodziców (100 – 34%) zwróciło uwagę na zbyt wysokie 
koszty niani. Możliwe więc, że uważają taką indywidualną opiekę nad dzieckiem za korzystniejszą, lecz 
z powodów finansowych muszą korzystad z placówki. Ponadto 70 rodziców (24%) wskazało na dogodną 
lokalizację i dojazd do placówki, zaś 24 (8%) na atrakcyjną opłatę. 

Natomiast wśród odpowiedzi nie mieszczących się w kafeterii odpowiedzi rodzice wskazywali 
głównie na brak miejsca w publicznym żłobku (dzieci były w prywatnych placówkach), chod pojawiła się 
również odpowiedź „właściwa opieka dla malucha”. 

Wykres 6 Powody korzystania z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 

670

59

288

234

52

5

1017

291

dziecko w domu: opieka rodzica niania członek rodziny

dziecko w placówce: żłobek klub dziecięcy opiekun dzienny

7

207

153

24

140

100

70

0 50 100 150 200 250

Inne – proszę wpisad jakie

Powrót do pracy

Chciałam/em, aby dziecko przebywało w grupie 
rówieśników – uważam, że to sprzyja rozwojowi …

Atrakcyjna opłata

Brak pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem/dziedmi ze 
strony członków rodziny

Zbyt wysokie koszty niani

Dogodna lokalizacja i dojazd do placówki



52 
 

Następnie zapytano, czy respondenci chcieliby, by ich dzieci korzystały z innej formy opieki, 
gdyby była taka możliwośd. Twierdząco odpowiedziało 36% (103) z nich. Pytanie było otwarte, 
a udzielone odpowiedzi połączono w 4 grupy. Większośd, bo 53 osoby wskazały, że chciałyby, by ich 
dziecko chodziło do publicznej placówki, przy czym zwracano także uwagę na dłuższe godziny jej 
otwarcia. Kolejno 21 respondentów chciałoby indywidualnej opieki nad dzieckiem – kogoś z rodziny, 
niani bądź opiekuna dziennego. Rodzice chcieliby także możliwości oddania dziecka pod opiekę na 
krótszy czas, na przykład na kilka godzin na czas zakupów bądź na kilka dni w razie choroby dziecka, 
kiedy rodzic nie może zostad z nim w domu. Z kolei 10 rodziców widziałoby swoje dziecko w niewielkiej, 
kameralnej placówce, także prywatnej, gdzie grupy są mniejsze, a opiekunowie mogą sobie pozwolid na 
indywidualne podejście do podopiecznych. Ostatnią grupę 7 odpowiedzi stanowią respondenci, którzy 
najchętniej zrezygnowaliby z usług placówek i sami zajęli opieką nad dzieckiem, przynajmniej do 2-3 
roku życia. Są to jednak osoby czynne zawodowo i prawdopodobnie nie mogą pozwolid sobie finansowo 
na urlop wychowawczy. Można więc uznad, że ogólnie rodzice są zadowoleni z form opieki, jakimi 
objęte są ich dzieci, gdyż jedynie 36% z nich chciałoby ją zmienid. 

Wykres 7 Formy opieki, z jakich rodzice woleliby, żeby korzystało ich dziecko 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 

2. Rodzice, których dzieci nie korzystają z opieki instytucjonalnej 

Kolejne dwa pytania zadano rodzicom, których dzieci nie korzystają z opieki w instytucji (1017 
osób). Zapytano ich, czy chcieliby korzystad z opieki instytucjonalnej, gdyby była taka możliwośd. Prawie 
90% z nich odpowiedziało twierdząco16, a ich odpowiedzi zostały połączone w 6 grup (istniała możliwośd 
wybrania kilku odpowiedzi). Zdecydowanie największa grupa respondentów (762) chciałaby posład 
swoje dzieci do żłobka. Dużo mniej wybrałoby klub dziecięcy (129) oraz opiekuna dziennego bądź nianię 
(104). Natomiast 19 osób wskazało oddział żłobkowy, a 12 przedszkole (przyjmujące dzieci przed 
ukooczeniem 3. roku życia). Podobnie 13 respondentów uważa, że każda forma opieki jest dobra, 
zwracając tylko uwagę na kompetencje opiekunów oraz koszty opieki. Można ponadto zauważyd, 
że pojawiła się spora grupa rodziców, która wybierała więcej niż jedną odpowiedź, co również oznacza, 
że obojętna jest im forma opieki, którą objęte będzie ich dziecko, pod warunkiem tylko, że będzie 
to opieka dobra.  

Wykres 8 Formy opieki, z których chcieliby korzystad rodzice dzieci obecnie nie objętych opieką 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
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Bardzo istotną informacją były powody niekorzystania z opieki instytucjonalnej. Okazało się 
jednak, że kafeteria 11 odpowiedzi była niewystarczająca, w związku z czym dołożono kolejnych 6 
kategorii dla osób, które podały inne powody. Łącznie na to pytanie odpowiedzi udzieliło 1017 
rodziców. 

Najważniejszym powodem niekorzystania z opieki instytucjonalnej był utrudniony do niej 
dostęp, na co wskazało aż 557 osób. Do grupy tej można zaliczyd respondentów, którzy mają zbyt 
daleko do placówki i niekorzystny dojazd (261) lub też placówki nie ma w gminie w ogóle (73). 
Problemem jest również ograniczona liczba miejsc w placówkach, przez co nie dostało się do nich 220 
dzieci respondentów, a 3 oczekuje na miejsce. Natomiast najczęściej pojawiającą się odpowiedzią (284) 
były zbyt wysokie koszty opieki instytucjonalnej, dlatego też większośd rodziców chciałaby posład swoje 
dziecko do publicznego żłobka, gdzie opłaty są niższe ze względu na dofinansowanie gminy.  

Wielu rodziców (244) wskazało na powody, dla których dziecko może przebywad w domu 
i uważają, że jest to dla nich najlepsze rozwiązanie. Najwięcej dzieci (169) znajduje się pod opieką 
innego członka rodziny, zaś 45 matek korzysta z urlopu macierzyoskiego i może się nimi zajmowad 
osobiście, co uzupełnia dodatkowa odpowiedź, że dziecko jest jeszcze za małe na opiekę instytucjonalną 
(28). Poza tym 2 osoby wskazały, że ich dziecko przebywa pod opieką niani, nie podając dodatkowych 
powodów takiej decyzji. 

Pewna grupa ankietowanych zwróciła również uwagę na problemy zdrowotne najmłodszych 
dzieci – 195 z nich obawia się opieki instytucjonalnej ze względu na to, że dzieci w tym wieku często 
chorują, co przekładałoby się na koniecznośd brania zwolnieo lekarskich przez rodziców. Poza tym 
4 osoby odpowiedziały, że ich dziecko jest niepełnosprawne bądź ma inne problemy zdrowotne, przez 
co nie zostałoby przyjęte do zwykłej placówki. 

Ciekawie przedstawiają się odpowiedzi na temat złych opinii i doświadczeo rodziców o opiece 
żłobkowej. Aż 102 osoby stwierdziły, że o żłobkach „słyszały same złe opinie (od znajomych, rodziny, 
w mediach)”. Natomiast nikt nie zaznaczył odpowiedzi: „ponieważ mam złe doświadczenia i uważam, że 
żłobki są tylko «przechowalnią» – dzieci są w nich niedopilnowane i nikt nie dba o ich rozwój”. Może to 
świadczyd o tym, że złe opinie na temat żłobków nie przekładają się na rzeczywistośd, ale jednocześnie 
najbardziej obawiający się tej formy opieki rodzice nigdy z niej nie skorzystają, żeby skonfrontowad 
swoje wyobrażenia o żłobkach z rzeczywistością.  

Niewiele osób zaznaczało odpowiedzi dotyczące ich możliwości materialnych, co pozwala na 
samodzielną opiekę nad dzieckiem. Na swoją dobrą sytuację finansową wskazało 55 osób, rozwinięciem 
tego stwierdzenia była odpowiedź zaznaczona przez 30 osób: „bo mogę opiekowad się 
dzieckiem/dziedmi – nie pracuję i nie mam zamiaru pracowad”. Natomiast jedynie 16 rodziców zwróciło 
uwagę na wystarczającą pomoc paostwa w tym zakresie (Program 500+). Pokrywa się 
to z odpowiedziami respondentów z wcześniejszych pytao, że dla wielu z nich opieka żłobkowa ich 
dziecka dyktowana jest względami finansowymi i koniecznością podjęcia pracy, a najchętniej sami 
opiekowaliby się swoim dzieckiem. 
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Wykres 9 Powody niekorzystania z opieki instytucjonalnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 

3. Sytuacja zawodowa respondentów 

Poza pytaniami merytorycznymi na koniec ankiety spytano również o wykształcenie i sytuację 
zawodową respondentów. Pod względem wykształcenia największą grupę stanowiły osoby 
z wykształceniem wyższym (72%), kolejno ze średnim (24%), zawodowym (3%) i podstawowym (1%). 
Jeśli zaś chodzi o status zawodowy to najwięcej respondentów było czynnych zawodowo (47%), wielu 
w trakcie urlopu macierzyoskiego bądź tacierzyoskiego (27%) oraz wychowawczego (11%), kolejno były 
to osoby bezrobotne poszukujące pracy (10%) oraz jej nie szukające (3%), a także studenci (2%). 

Natomiast porównując liczebnośd respondentów pod względem obu cech największą grupę 
stanowią czynne zawodowo osoby z wykształceniem wyższym (36%) oraz w trakcie urlopu 
macierzyoskiego (21%), a także osoby pracujące ze średnim wykształceniem (9%). 
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Tabela 37 Sytuacja zawodowa i wykształcenie respondentów 

 Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Łącznie 

Studentka/student - 1 14 10 25 

Osoba w trakcie urlopu 
macierzyoskiego/tacierzyoskiego 

3 4 73 279 359 

Osoba w trakcie urlopu 
wychowawczego 

- 12 42 96 142 

Osoba pracująca/czynna zawodowo 4 12 116 476 608 

Osoba bezrobotna poszukująca pracy 4 9 54 69 136 

Osoba bezrobotna, nie poszukująca 
pracy 

4 2 17 15 38 

Łącznie: 15 32 316 945 1 308 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
 

Rodzice zostali również zapytani o to, czy byliby zainteresowani aktywizacją zawodową. 
Największą grupę (44%) stanowią osoby, które nie są zainteresowane żadną formą aktywizacji 
zawodowej. Zdecydowaną większośd z nich stanowią osoby pracujące oraz będące na urlopie 
macierzyoskim bądź wychowawczym, czyli aktywne zawodowo i radzące sobie na rynku pracy. Sporo 
było również osób (43), które nie odpowiedziały na to pytanie, co również można uznad za brak chęci 
uczestnictwa w szkoleniach.  

Duża grupa respondentów (42%) zainteresowana jest szkoleniami, znacznie mniej natomiast 
wskazało na doradztwo zawodowe (10%), doradztwo indywidualne (10%) i pośrednictwo pracy (7%). 
Natomiast spośród własnych, dodatkowych odpowiedzi respondenci wskazywali na chęd odbycia stażu 
finansowanego przez urząd pracy, otrzymanie dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej 
oraz dofinansowanie samokształcenia i szkoleo, ale innych niż te prowadzone przez urzędy pracy. 

Tabela 38 Zainteresowanie respondentów formami aktywizacji zawodowej w porównaniu do ich sytuacji zawodowej 

 
doradztwo 
zawodowe 

doradztwo 
indywidualne 

pośrednict
wo pracy 

szkolenia inne 
brak 

zainteresow
ania 

brak 
odpowiedzi 

Studentka/student 4 4 4 15 - 8 - 

Osoba w trakcie 
urlopu 
macierzyoskiego/ 
tacierzyoskiego 

44 39 25 152 - 162 6 

Osoba w trakcie 
urlopu 
wychowawczego 

25 20 17 72 - 48 4 

Osoba 
pracująca/czynna 
zawodowo 

25 34 10 226 1 323 29 

Osoba bezrobotna 
poszukująca pracy 

32 22 34 78 3 24 5 

Osoba bezrobotna, 
nie poszukująca 
pracy 

5 6 4 16 - 16 - 

Łącznie: 135 125 94 559 4 581 44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
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Ostatnie z pytao dotyczyło gminy zamieszkania respondentów. Łącznie respondenci pochodzili 
ze 122 gmin, przy czym 776 (59%) z miast i obszarów miejskich gmin miejsko-wiejskich, zaś 532 (41%) 
ze wsi oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Ponadto 346 (26%) z nich mieszkało w Łodzi.  

Wykres 10 Miejsce zamieszkania respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 

 

Warto również porównad jakie formy opieki najczęściej wybierali rodzice w zależności od gminy 
ich zamieszkania. Największą przewagę dzieci miejskich widad w przypadku uczęszczania do żłobków, 
z opieki korzysta aż 19,1% z nich w porównaniu do 2,8% dzieci wiejskich. Podobną, lecz mniejszą 
przewagę widad również w przypadku oddziałów żłobkowych i prywatnych klubów dziecięcych. 
Natomiast największą przewagę w przypadku dzieci wiejskich widad przy opiece sprawowanej przez 
członka rodziny – taką formę objęte jest 28,2% dzieci wiejskich i 17,8% dzieci miejskich. Wyraźną 
przewagę widad również w przypadku opieki sprawowanej przez rodzica, mniejszą zaś przez nianię bądź 
prywatny klub dziecięcy. Proporcje te można tłumaczyd większą liczbą żłobków w miastach oraz 
łatwiejszym dostępem do pracy, na wsiach zaś przy trudniejszym rynku pracy łatwiej liczyd na pomoc 
w opiece np. dziadków. 

Wykres 11 Forma opieki sprawowanej nad dzieckiem w zależności od miejsca zamieszkania (%) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 
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4. Łódź 

Warte omówienia oddzielnie są odpowiedzi mieszkaoców Łodzi. Wśród respondentów ankiety 
stanowili oni 26% (346 osób), co jest bardzo zbliżoną reprezentacją wszystkich mieszkaoców Łodzi do 
mieszkaoców województwa łódzkiego (28%).  

Największą różnicę widad porównując odsetek dzieci będących pod opieką instytucjonalną 
w Łodzi oraz w pozostałej części województwa. W Łodzi z opieki żłobków, oddziałów żłobkowych, 
klubów dziecięcych lub opiekunów dziennych korzysta aż 38% dzieci, zaś w pozostałej części 
województwa tylko 16%. Wynika to oczywiście z dużo większej liczby placówek w Łodzi w porównaniu 
do reszty regionu. 

Wykres 12 Porównanie rodzajów opieki nad dzieckiem w Łodzi i w województwie łódzkim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet przesłanych przez rodziców/opiekunów prawnych 

 

Respondenci wskazując na najlepszą formę opieki nad dzieckiem najczęściej wskazywali 
publiczny żłobek, i to zarówno ci, których dzieci uczęszczają już do placówki, jak i tych nieobjętych 
opieką. Jednak w przypadku rodziców z Łodzi przewaga tej odpowiedzi jest niższa niż w reszcie 
województwa – częściej wskazywali także inne formy opieki jak klub dziecięcy czy niania. Może to 
wynikad zarówno z większej oferty opieki w Łodzi, jak i złych opinii o dużych, paostwowych żłobkach. 

Jeśli chodzi o powody niekorzystania z placówek rodzice dzieci z Łodzi znacznie rzadziej 
wskazywali na zbyt dużą odległośd od żłobka, nie pojawiła się także odpowiedź o braku placówek 
w gminie. Mają oni jednak o żłobkach dużo gorszą opinię, a także uważają, że dzieci w tym wieku zbyt 
często chorują, żeby w ogóle był sens je tam posyład. Natomiast respondenci spoza Łodzi nieznacznie 
częściej wskazywali na dobrą sytuację finansową rodziny, przez co matka może zajmowad się dzieckiem, 
oraz na większą pomoc ze strony rodziny. 

5. Podsumowanie: 

 Rodzice dzieci, które uczęszczają do placówek opieki instytucjonalnej, są z nich raczej 
zadowoleni. Ci, którzy chcieliby zmienid formę opieki (36%) wskazywali najczęściej na 
przeniesienie do placówki publicznej o niższych opłatach, bądź też do mniejszej, kameralnej 
placówki, z bardziej indywidualnym podejściem opiekunów do podopiecznych. 

 Znacząca grupa rodziców (90%), których dzieci nie są obecnie objęte opieką instytucjonalną, 
byłaby skłonna skorzystad z niej, gdyby była taka możliwośd. Głównymi przeszkodami są jednak 
duża odległośd od żłobka bądź jego brak w danej miejscowości, a także wysokie koszty opieki. 

 Byd może częśd rodziców mogłaby podjąd pracę zawodową, ale ograniczona liczba miejsc 
w placówkach żłobkowych nie pozwala im na to. Z drugiej strony, jeśli jedno z rodziców nie 
pracuje, dziecko ma mniejszą szansę na przyjęcie do placówki. 
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 Pojawiło się także wiele głosów, że rodzice najchętniej sami opiekowaliby się swoim dzieckiem, 
ale sytuacja finansowa nie pozwala, by pracowała tylko jedna osoba w rodzinie. Wskazywano 
również na potrzebę zorganizowania krótkotrwałych form opieki, np. na czas zakupów. 

4.3. Ankieta skierowana do instytucji i firm 

W ramach obecnej perspektywy finansowej UE, ze środków RPO WŁ 2014-2020, jak również ze 
środków Programu rządowego Maluch (oraz jego kontynuacji Maluch+) mogą byd wspierane działania 
związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków zakładowych lub innych form opieki nad dziedmi do 
lat 3. Z tego względu na przełomie lutego i marca 2017 r. została przygotowana i rozesłana internetowa 
ankieta do 47 instytucji i dużych podmiotów gospodarczych oraz 8 największych uczelni wyższych 
działających na terenie województwa łódzkiego. Jej celem było rozpoznanie zainteresowania ww. 
podmiotów rozwijaniem różnych form opieki żłobkowej. Niestety, pomimo ponowienia zaproszenia do 
wypełnienia ankiety i monitów telefonicznych informacja zwrotna była bardzo niewielka.  

Odpowiedzi udzieliły dwie uczelnie wyższe – Uniwersytet Medyczny z Łodzi oraz Akademia 
Sztuk Pięknych. Obecnie nie zapewniają one żadnej z form opieki żłobkowej dla dzieci swoich 
studentów i pracowników, a także nie planują utworzenia miejsc opieki żłobkowej. Szczególnie 
interesująca była odpowiedź Uniwersytetu Medycznego, który poinformował, że do tej pory nie badał 
potrzeb studentów/pracowników w tym zakresie. Jednak Uczelnia planuje przeprowadzid taką ankietę 
nt. zapotrzebowania na tę formę opieki nad dziedmi do lat 3 i jeśli wyniki badania wskażą na taka 
potrzebę, wówczas Uczelnia będzie zainteresowana pozyskaniem dofinansowania na ten cel. 

Natomiast na ankietę skierowaną do firm odpowiedziała tylko 1 z 47, do których zostało 
skierowane badanie. Przedsiębiorstwo nie prowadzi opieki żłobkowej, jednak byłoby zainteresowane 
pozyskaniem wsparcia na sfinansowanie wynagrodzenia dla niani oraz wykorzystaniem dofinansowania 
opieki żłobkowej z programu rządowego „Maluch+ 2017”. Dyrektor firmy w rozmowie telefonicznej 
przyznała, że pomoc w zakresie współfinansowania opieki żłobkowej dla dzieci pracowników 
w przedsiębiorstwach może cieszyd się dużą popularnością, zwłaszcza w firmach o dużym udziale 
młodych kobiet.  
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5. Potencjał demograficzny i prognoza demograficzna 
do 2020 r. 

Prognoza demograficzna dla gmin województwa łódzkiego do 2020 r. opracowana została przez 
Pracownię Naukowo-Edukacyjną „PRIMUS” we wrześniu 2016 r. Punktem wyjścia do przygotowania 
tego opracowania była Prognoza demograficzna GUS do 2050 w podziale na powiaty i funkcjonalne 
grupy wieku. Prognozy ludności dla poszczególnych powiatów do 2020 r. zostały rozszacowane na 
gminy. Prognozy sporządzono korzystając z danych za lata 2003-2015. Oprócz szeregów danych 
historycznych, do wykonania prognoz gminnych wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) dotyczące predykcji ludności w powiatach województwa łódzkiego na lata 2014-2050. Dane dla 
powiatów z lat 2014-2015 z Prognozy demograficznej GUS zostały zaaktualizowane, z uwagi na 
dostępnośd rzeczywistych danych dla tych lat. Dane rzeczywiste dla lat 2014-2015 różniły się od tych 
zakładanych w prognozie demograficznej, gdyż okazało się, że rzeczywisty spadek liczby dzieci w wieku 
0-2 lata był w województwie łódzkim w tym okresie niższy, aniżeli to zakładano w prognozie 
demograficznej. Tak np. w prognozie demograficznej GUS zakładano, że liczba dzieci w wieku 0-2 lat 
zamieszkujących region łódzki wyniesie w 2015 r. 64 716, a faktycznie wyniosła 66 505. Biorąc powyższe 
pod uwagę Pracownia Naukowo-Edukacyjna „PRIMUS” oszacowała, że liczba dzieci w wieku żłobkowym 
spadnie w Łódzkiem z 66 505 w 2015 r. do 62 823 w 2020 r. Spadek liczby dzieci w wieku 0-2 lata 
wyniesie w tym okresie 3 682 osoby, czyli 5,5%.  

Zgodnie z prognozą demograficzną do 2020 r. na 177 gmin w regionie liczba dzieci spadnie 
w 136 gminach, a wzrośnie w 41. Największy bezwzględny spadek liczby dzieci w wieku 0-2 lata odczują 
duże miasta regionu: Łódż (1 446), Piotrków Trybunalski (180), Tomaszów Mazowiecki (177), Pabianice 
(150), Bełchatów (149) i Skierniewice (114). Największy bezwzględny przyrost liczby dzieci w wieku 0-2 
lata odnotują do 2020 r. gminy: Grabica (25), Buczek (19), Ksawerów (17), Stryków (17), Andrespol (15), 
Aleksandrów Łódzki (15), Kleszczów (14), Maków (12), Rzgów (11), Brójce (11), Ujazd (10), Wolbórz (10). 
W perspektywie do 2020 r. względnie najwięcej dzieci ubędzie w gm. Radomsko (spadek o 23%), 
Chąśnie (spadek o 20%) oraz Ostrówku (spadek o 19%). W Tomaszowie Mazowieckim w 2020 r. 
w porównaniu z 2015 r. liczba dzieci w wieku 0-2 lata spadnie o 11%, w Piotrkowie Trybunalskim o 9%, 
a w Łodzi i Skierniewicach o 8%. Do 2020 r. największy względny wzrost dzieci w wieku 0-2 lata 
odnotują gminy Grabica i Buczek (wzrost o 11%) oraz gminy: Ksawerów, Nowosolna i Bolesławiec 
(wzrost o 8%). 

W 2016 r. urodziło się w województwie łódzkim 22 794 dzieci, czyli o 681 więcej niż w 2015 r. 
Główny Urząd Statystyczny nie opublikował jeszcze danych dotyczących liczby urodzin w podziale na 
powiaty i gminy. Wzrost liczby narodzin w 2016 r. należy wiązad z programem Rodzina 500 plus. 
Przyrost liczby urodzin, którego nie zakładała Prognoza demograficzna, może się przełożyd 
na zwiększenie zapotrzebowanie na instytucjonalną opiekę nad dziedmi do lat 3 w perspektywie do 
2023 r. 

 



60 
 

Mapa 6 Prognozowana liczba dzieci w wieku 0-2 w 2020 r. 
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Mapa 7 Procentowa zmiana liczby dzieci w wieku 0-2 lat w 2020 r. w porównaniu do 2015 r. 
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6. Ocena zapotrzebowania na instytucjonalne formy opieki 
nad dziedmi do lat 3  

Na przestrzeni ostatnich 10 lat udział dzieci objętych opieką żłobkową uległ podwojeniu (z 3,1% 
w roku 2005 do 6,4% w roku 2015) jednak nadal pozostawał na niskim poziomie, poniżej średniej 
krajowej. W 2017 roku (stan na 20.04.2017 r.) spośród 177 gmin jedynie 47 gmin zapewniało 
instytucjonalną opiekę nad dziedmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, oddziałów żłobkowych, 
klubów dziecięcych czy dziennych opiekunów. Kolejne 28 gmin, w których obecnie nie funkcjonuje 
żadna placówka opieki żłobkowej ani dzienny opiekun miało w planach ich utworzenie. Tym samym 
w skali całego województwa nadal 102 gminy nie zapewniały żadnej instytucjonalnej formy opieki nad 
dziedmi do lat 3 ani nie zadeklarowały chęci ich utworzenia. Jednak sytuacja w tym względzie jest dośd 
dynamiczna, czego dowodem jest ponad 50% wzrost liczby placówek na przestrzeni roku 2015-2016. 

Grupa gmin bez żadnej instytucjonalnej formy opieki nad dziedmi do lat 3 została wytypowana 
na podstawie różnych źródeł danych, w tym administracyjnych (GUS, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski) jak też badao własnych (ankiety do 
wszystkich gmin z regionu łódzkiego). Zestawienie różnych źródeł danych pozwoliło na zobrazowanie 
faktycznej bazy placówek i wyłonienie gmin, które takich placówek nie posiadają. Należy przy tym 
podkreślid, że różnice pomiędzy danymi z poszczególnych źródeł po części wynikają z różnego okresu 
pozyskiwania danych: 

 GUS – stan na koniec 2015 roku 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – portal emp@tia stan na 20.04.2017 r. 

 Urząd Wojewódzki – Sprawozdanie z wykonania zadao z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 
stan na 31.12.2016 r. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Informacja na temat utworzonych miejsc 
opieki nad dzieckiem do lat 3 dofinansowanych z konkursów pn. „Powrót na rynek pracy 
osób sprawujących opiekę nad dziedmi w wieku do lat 3” stan na 31.03.2017 r. 

 Informacja z realizacji programu Maluch plus 2017 

 Badania własne – ankieta do gmin stan na 30.09.2016 r. 
 

Różnice są również efektem różnego podejścia do placówek opieki nad dziedmi w wieku do 
lat 3, według danych Ministerstwa i Urzędu Wojewódzkiego w sprawozdaniach nie są uwzględniane 
oddziały żłobkowe przy przedszkolach, które z kolei zostały wykazane w ankietach i GUS-ie.  

Gminy, które mają w planach utworzenie żłobka, klubu dziecięcego, oddziału żłobkowego lub 
zapewnienie dziennego opiekuna zostały wytypowane na podstawie wyników badania ankietowego 
gmin oraz projektów zgłoszonych do RPO WŁ 2014-2020 i Programu Maluch Plus. 

Można uznad, że gminy, w których nie występuje żadna forma opieki nad dziedmi w wieku do lat 
3 są to gminy o dużych potrzebach w zakresie rozwoju różnych form opieki żłobkowej. Jednocześnie 
trzeba mied na uwadze fakt, że nie we wszystkich gminach faktycznie takie zapotrzebowanie wystąpi.  

Przestrzenny obraz gmin województwa łódzkiego w rozbiciu na te, które zapewniają obecnie 
różne formy instytucjonalnej opieki nad dziedmi w wieku do lat 3, gmin, które mają plany utworzenia 
takich form oraz gmin, które ich nie mają i nie planują ich utworzenia obrazuje mapa nr 8. 

Dodatkowo, w niniejszej analizie wzięto pod uwagę gminy, w których w 2015 roku opiekę nad 
dziedmi zapewniały nianie zatrudnione na podstawie umowy o świadczenie usług. Spośród 102 gmin, 
w których nie ma i nie planuje się różnych form opieki instytucjonalnej, w 69 nie było również żadnej 
formalnie zatrudnionej niani.  
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Mapa 8 Dostępnośd instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim 
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Sytuację województwa w zakresie pozainstytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 tj. 
niao obrazuje mapa nr 9. Przedstawione zostały na niej gminy, w których zgodnie z danymi Centralnego 
Rejestru Ubezpieczonych w 2015 roku były zatrudnione nianie (80 gmin) oraz gminy, w których planuje 
się ich zatrudnienie. Podstawą do określenia gmin, w których mogą byd zatrudnione nianie były wyniki 
konkursu przeprowadzonego w ramach działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę 
nad dziedmi do lat 3 RPO WŁ na lata 2014-2020. Pod uwagę wzięto 4 projekty:  

 „Powrót mamy do pracy”- beneficjent Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych 
Technologii 4FUTURE – obszar realizacji całe województwo 

 „Mama w pracy” - beneficjent Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 
4FUTURE – obszar realizacji m. Łódź 

 „Mama w pracy” – beneficjent Fundacja Inkubator – obszar realizacji całe województwo 

 „Spełniony rodzic- radosny maluch II – beneficjent Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości 
PROGRESS – obszar realizacji powiat sieradzki. 

Istotnym elementem analizy jest również prognoza demograficzna. Zgodnie z danymi dla 
poszczególnych gmin województwa łódzkiego, w perspektywie do roku 2020 jedynie w 41 gminach 
liczba dzieci w wieku 0-2 lata wzrośnie. Największy bezwzględny przyrost liczby dzieci w wieku 0-2 lata 
odnotują do 2020 r. gminy: Grabica (25), Buczek (19), Ksawerów (17), Stryków (17), Andrespol (15), 
Aleksandrów Łódzki (15), Kleszczów (14), Maków (12), Rzgów (11), Brójce (11), Ujazd (10), Wolbórz (10). 
Wśród 12 ww. gmin 4 gminy (Grabica, Buczek, Maków i Brójce) nie ma i nie planuje utworzenia żadnej 
instytucjonalnej formy opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3, a wśród tych 4 gmin jedynie w gminie Brójce 
funkcjonują nianie.  

Z kolei największy spadek odczują duże miasta regionu, w tym przede wszystkim Łódź (1446), 
Piotrków Trybunalski (180), Tomaszów Mazowiecki (177), Pabianice (150), Bełchatów (149) 
i Skierniewice (114). W tym przypadku warty podkreślenia jest fakt, że wśród wymienionych miast, 
które odnotują największy spadek jest Łódź, gdzie zgodnie z wynikami badania ankietowego wykazano 
jedną z największych liczbę dzieci oczekujących na miejsce w placówce opieki nad dziedmi do lat 3. Brak 
planów inwestycyjnych Łodzi i deklaracja gminy, że baza lokalowa jest dostosowana do potrzeb 
w świetle prognozy demograficznej nie budzi większych zastrzeżeo.  

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. wskazano, że odsetek dzieci do lat 3 
objętych instytucjonalnymi formami opieki (zapewnionymi przez paostwo) wynosi zaledwie 8,1% wobec 
33% wyznaczonych przez Radę Europejską – tzw. cele barcelooskie. Gdyby przyjąd założenie, że 
województwo w perspektywie roku 2020 powinno zbliżyd się do poziomu 33% udziału dzieci do lat 3 
objetych instytucjonalnymi formami opieki to uwzględniając wyniki prognozy demograficznej w zakresie 
liczby dzieci w wieku do lat 3 (62823) oraz liczbę dzieci17 objętych instytucjonalnymi formami opieki 
w 2016 r. (5127) do 2020 roku liczba dzieci objętych różnymi formami opieki powinna wzrosnąd  
4-krotnie co wydaje się mało realne. 

Byd może obecny brak planów inwestycyjnych gmin zostanie poddany weryfikacji do czego 
mogą skłaniad wnioski badania przeprowadzonego wśród rodziców dzieci do lat 3. Znacząca grupa 
rodziców (910 osób18), którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, zadeklarowała chęd skorzystania 
z opieki instytucjonalnej nad dziedmi do lat 3 gdyby była taka możliwośd. Wnioski te są niespójne 
z deklaracjami gmin, które jako jeden z głównych powodów braku planów dotyczących zapewnienia 
opieki żłobkowej dla dzieci w wieku do lat 3 wskazywały brak zainteresowania rodziców.  

 

 

 

 

                                                           
17

 Liczba dzieci objetych różnymi formami instytucjonalnej opieki na podstawie wyników badao ankietowych stan na 
30.09.2016 r. 
18

 Grupa 910 rodziców spośród 1017, których dzieci obecnie nie korzystają z instytucjonalnych form opieki żłobkowej 
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Mapa 9 Gminy z pozainstytucjonalnymi formami opieki nad dziedmi do lat 3 (nianie) 
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7. Wnioski i rekomendacje 
1. Pomimo znaczącego postępu w zakresie upowszechnienia różnych form opieki nad dziedmi do 

lat 3 udział dzieci objętych opieką żłobkową jest nadal niski (7,6% w 2016 roku) i zdecydowanie 
odbiega od średniej wyznaczonej przez Radę Europejską19 (33%).  

2. Województwo jest znacznie zróżnicowane pod względem upowszechnienia opieki żłobkowej, 
w miastach wskaźnik ten kształtował się w roku 2015 na poziomie 10,3% zaś w gminach 
wiejskich wynosił jedynie 0,4% (dane GUS). Biorąc pod uwagę dane z wyników badania 
ankietowego gmin20  należy odnotowad pozytywne zmiany w zakresie wzrostu wskaźnika 
w miastach do poziomu 12,2% i stagnację na obszarach wiejskich (0,4%). Tak ogromne 
dysproporcje w poziomie upowszechnienia opieki żłobkowej między miastami a obszarami 
wiejskimi są efektem m. in. braku instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 
w większości gmin wiejskich, innego modelu rodziny i postrzegania roli rodziców w wychowaniu 
dzieci, preferującego zapewnienie opieki nad małymi dziedmi przez rodzinę czy mniejszej 
aktywności zawodowej kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. 

3. Sytuacja w zakresie instytucjonalnych form rozwoju opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 jest 
niezwykle dynamiczna. Według najnowszych danych (stan 20.04.2017 r.) liczba placówek 
w stosunku do danych z roku 2015 zwiększyła się o 51 (z 99 do 150), w tym o: 

a. 27 żłobków (z 74 do 101) 

b. 19 klubów dziecięcych ( z 20 do 39)  

c. 5 oddziałów żłobkowych21 (z 5 do 10) 

4. Wśród 51 nowo powstałych placówek zdecydowanie przeważają placówki niepubliczne (40). 
W stosunku do roku 2015 ich liczba zwiększyła się o 81,3% przy 23,5% wzroście placówek 
publicznych. 

5. Do instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 zalicza się również dziennych opiekunów. 
Wg danych zaczerpniętych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2015 r. 
w Łódzkiem było ogółem 20 opiekunów dziennych. Obecnie (kwiecieo 2017 r.) liczba dziennych 
opiekunów wzrosła do 3022. Dzienni opiekunowie pełnią opiekę nad dziedmi w gminach 
miejskich: Łodzi (8) i Radomsku (1) oraz gminach wiejskich: Kleszczowie (14), Gomunicach (4), 
Pabianicach (2) i Bielawach (1). 

6. Wzrost liczby instytucji zapewniających opiekę nad dziedmi do lat 3 był efektem m.in. działao 
realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 oraz realizacji rządowego Programu Maluch. 

7. Uzupełnieniem instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 są nianie. Według danych 
Centralnego Rejestru Ubezpieczonych w 2015 roku w 80 gminach województwa łódzkiego 
zatrudnione były 384 nianie. Blisko połowa (155) zatrudniona była na terenie Łodzi. 
W pozostałych gminach ich liczba wahała się od 1 do 14 (m. Piotrków Trybunalski). 

8. Bazując na danych GUS za 2015 rok warto pokreślid znaczne zróżnicowanie struktury wiekowej 
dzieci objętych różnymi formami opieki instytucjonalnej. Najliczniejsza była grupa dzieci 
2-letnich (52,3%) i dzieci 1-rocznych (38,9%). Jedynie 2,2% stanowiły dzieci poniżej 1 roku 
a 6,6% dzieci powyżej 3 lat. Łącznie dzieci do lat 3 stanowiły 93,4% ogółu dzieci przebywających 
w placówkach. Podobnych wyników dostarczają badania ankietowe gmin, zgodnie z którymi 
udział dzieci w wieku do 3 lat stanowił 92,1%. Niewielkie zainteresowanie opieką 
instytucjonalną nad dziedmi poniżej 1 roku życia może wynikad z faktu, że wszyscy rodzice 
łącznie z bezrobotnymi i studentami mogą korzystad z rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego. 

                                                           
19

 Źródło informacji: Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
20

 Badanie ankietowe wszystkich gmin woj. łodzkiego wg stanu na dzieo 30.09.2016 r. 
21

 Oddziały żłobkowe nie mają umocowania prawnego w Ustawie o opiece nad dziedmi do lat 3 lecz nadal funkcjonują na 
terenie woj. łódzkiego 
22 

MRPiPS – portal informacyjno-usługowy emp@tia 
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9. Warty podkreślenia jest również fakt, że w wielu placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 rotacja 
dzieci jest tak duża, że de facto pozostają niewykorzystane miejsca pomimo wskazywania na 
niezaspokojone potrzeby w tym zakresie. Liczba dzieci przebywających w placówkach opieki 
nad dziedmi do lat 3 jest w ciągu roku płynna. Generalnie, liczba dzieci przebywających 
w placówkach była niższa aniżeli liczba miejsc. Według danych Urzędu Wojewódzkiego na dzieo 
31.12.2016 roku liczba dzieci w żłobkach była o 540 mniejsza od liczby miejsc, w klubach 
dziecięcych różnica ta wynosiła 510. Przyczyną niskiej frekwencji mogła byd wysoka 
zachorowalnośd małych dzieci. Poza tym niska frekwencja w klubach dziecięcych mogła wynikad 
z faktu, że częśd klubów dopiero powstawała i organizowała swoją działalnośd oraz z wysokości 
opłat za pobyt dziecka, gdyż w zdecydowanej większości (85,7%) były to placówki niepubliczne. 
W skali kraju przeciętna frekwencja w żłobkach wynosiła ok. 60,0%.  

10. Zgodnie z wynikami badania ankietowego wśród 35 gmin regionu łódzkiego, w których 
funkcjonowały placówki opieki nad dziedmi do lat 3, w większości liczba miejsc w tych 
placówkach była większa od liczby przebywających tam dzieci. Największą liczbą wolnych miejsc 
dysponował Bełchatów (110) oraz Piotrków Trybunalski (62). Odwrotną sytuację tj. nadwyżkę 
dzieci nad liczbą miejsc odnotowano w Łasku (-13). Jednocześnie 14 gmin wykazało, że łącznie 
na listach oczekujących na miejsce w żłobku figuruje 376 dzieci. Należą do nich w znacznej 
części miasta i gminy położone w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym co może byd wynikiem 
zwiększonej aktywności zawodowej rodziców zamieszkujących ten obszar (Konstantynów Łódzki 
– 30, Zgierz – 94, Aleksandrów Łódzki – 20, Łódź – 60).  

11. Wyniki badania ankietowego pozwalają na ocenę zapotrzebowania gmin na rozwój oferty 
placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w perspektywie do 2020 roku. Spośród 35 gmin 
posiadających takie placówki na swoim terenie 8 gmin miało w planach utworzenie nowej 
placówki, w tym 5 gmin poprzez adaptację istniejących pomieszczeo na ten cel, a 3 gminy 
poprzez budowę nowego obiektu. W sumie planowane jest utworzenie 509 miejsc, w tym tylko 
50 na obszarach wiejskich (1 placówka). Sześd gmin miało w planach rozbudowę istniejących 
placówek i zwiększenie liczby miejsc o 215. Warty podkreślenia jest fakt, że żadnych planów 
inwestycyjnych nie zgłosiła Łódź, w której kumuluje się połowa wszystkich miejsc i ponad 
połowa (54%) wszystkich dzieci objętych opieką żłobkową a gmina wskazała, że na listach 
oczekujących jest 60 dzieci. Brak planów inwestycyjnych miasta może wynikad z dużej rotacji 
dzieci.23 

12. Na zamiar rozszerzenia oferty placówek opieki nad dziedmi do lat 3 mających na celu poprawę 
jakości oferty usług wskazało 7 gmin. Plany te związane były z zakupem wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych oraz budową, wyposażeniem i montażem placu zabaw.  

13. Gminy, które planują rozszerzenie istniejącej oferty w zakresie liczby miejsc w placówkach 
publicznych wskazały na różne źródła finansowania swoich planów inwestycyjnych, przy czym 
o środki z RPO WŁ 2014-2020 ma zamiar aplikowad 8 gmin. Pozostałe gminy wskazały na inne 
źródła finansowania, w tym możliwośd sfinansowania planowanych inwestycji z własnych 
środków. 

14. Wśród 142 gmin, które w trakcie badania ankietowego nie posiadały na swoim terenie żadnej 
placówki opieki nad dziedmi do lat 3, 24 gminy24 wskazały na plany utworzenia takich placówek. 
Łącznie w gminach tych ma powstad 13 żłobków, 10 oddziałów żłobkowych i 6 klubów 
dziecięcych. W większości placówki te powstaną poprzez adaptację istniejących pomieszczeo 
(20 placówek). 4 placówki powstaną w nowo wybudowanych obiektach. Jako źródło 
finansowania planów inwestycyjnych gmin, zdecydowana większośd (21 z 24 gmin) wskazała na 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 

                                                           
23

 Wg. Biura prasowego UMŁodzi w 2016 r., z 4722 przyjętych dzieci 2242 zostało później wypisanych (źródło: Dziennik Łódzki” 
z dn. 9.04.2017 r.) 
24

 Według najnowszych danych wśród 24 gmin planujących utworzenie placówki opieki nad dziedmi do lat 3 - 1 gmina tj. 
Dąbrowice zrealizowała już swoje plany i utworzyła 1 żłobek 



68 
 

15. Analiza danych25 w zakresie istniejących i planowanych różnych form opieki nad dziedmi 
w wieku doa lat 3 (stan na 20.04.2017 r.) pozwoliła na wyróżnienie 3 typów gmin z terenu woj. 
łódzkiego: 

1) gmin, które zapewniają różne formy instytucjonalnej opieki nad dziedmi do lat 3, w formie 
żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych i dziennych opiekunów – 47 gmin 

2) gmin, które nie posiadają instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3, ale planują 
ich utworzenie – 28 gmin 

3) gmin, które nie mają i nie planują utworzenia instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do 
lat 3 (w formie żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych i dziennych 
opiekunów) – 102 gminy. 

Należy jednak oczekiwad, że sytuacja w tym zakresie może ulec zmianie i zwiększy się liczba gmin, 
w których powstaną różne formy instytucjonalnej opieki nad dziedmi do lat 3 m. in. ze względu na 
obserwowane duże zainteresowanie podmiotów prywatnych26 tworzeniem tego typu placówek.  

16. Jako główną przyczynę braku zamiarów rozszerzenia oferty instytucjonalnej opieki nad dziedmi 
do lat 3 gminy w ankiecie wskazywały najczęściej brak zainteresowania rodziców, a następnie 
brak środków finansowych.  

17. Odmiennych wniosków dostarczają wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 
rodziców dzieci do lat 3. Aż 90% tych rodziców, których dzieci nie są obecnie objęte opieką 
żłobkową, chciałoby aby ich dzieci po upływie urlopu macierzyoskiego, rodzicielskiego trafiły 
pod opiekę instytucjonalną (najczęściej do żłobków publicznych). Tak duże zainteresowanie 
rodziców opieką żłobkową może po części wynikad z przekroju osób, które wzięły udział 
w badaniu. Zdecydowanie chętniej włączyły się do niego osoby z wykształceniem wyższym 
(72%) oraz osoby czynne zawodowe (46,5%). Generalnie osoby, które zdobyły wyższe 
wykształcenie chętniej będą wracad na rynek pracy. Wśród respondentów przeważali 
mieszkaocy miast (59%) i to właśnie ich dzieci zdecydowanie częściej korzystały z różnych 
placówek opiekuoczych (30%) wobec 10% dzieci rodziców zamieszkujących obszary wiejskie.  

18. Rodzice jako najczęstszą przyczynę niekorzystania z opieki żłobkowej wskazali na utrudniony 
do niej dostęp – ponad połowa respondentów (całkowity brak takiej placówki w gminie, 
niekorzystne usytuowanie lub zły dojazd), ograniczoną liczbę miejsc w istniejących placówkach 
oraz zbyt wysokie koszty.  

19. Konieczne jest dostosowanie oferty placówek do rzeczywistych potrzeb rodziców. W wielu 
gminach brak jest systemu diagnozowania potrzeb rodziców w zakresie rozwoju różnych form 
opieki nad dziedmi do lat 3 czego efektem może byd brak planów inwestycyjnych gmin w tym 
zakresie. Z tego względu jednostki samorządu terytorialnego winny prowadzid bieżący 
monitoring potrzeb i oczekiwao mieszkaoców (np. badania wśród rodziców). Monitoring winien 
byd prowadzony również w tych gminach, w których obecnie brak jest tego typu placówek 
i stanowid sygnał dla rozwijania różnych form opieki nad dziedmi do lat 3. 

20. Ze względu na możliwośd aplikowania o środki na rozwój różnych form opieki żłobkowej 
z RPO WŁ na lata 2014-2020 przez przedsiębiorstwa i instytucje, w tym uczelnie wyższe podjęto 
również próbę rozpoznania zapotrzebowania w tej kwestii. Niestety, znikomy odzew instytucji, 
w tym wyższych uczelni i wytypowanych największych zakładów produkcyjnych działających na 
terenie województwa łódzkiego na ankietę dotyczącą oceny zainteresowania rozwojem różnych 
form opieki nad dziedmi do lat 3 dla dzieci pracowników i studentów, świadczyd może z jednej 
strony o braku rozpoznania potrzeb w tym zakresie z drugiej zaś o braku chęci dla rozwoju 
takich form opieki żłobkowej. Jest to zarazem czytelny sygnał do podjęcia działao związanych 
z upowszechnianiem wiedzy na temat możliwości wspierania rozwoju takich form ze środków 
RPO WŁ 2014-2020. Może to oznaczad również, że przedsiębiorstwa i uczelnie wyższe nie są 
skłonne ponosid kosztów związanych z opieką żłobkową, bo to nie jest ich zasadniczą 
działalnością. 

                                                           
25

 Dane z badania ankietowego jst, UM WŁ, UW, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz GUS.  
26

 Prywatne podmioty nie były objęte badaniem ankietowym ze względu na brak możliwości określenia próby badawczej.  
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21. Plany inwestycyjne gmin winny byd mocno skorelowane z prognozą demograficzną. Niestety 
dane statystyczne jednoznacznie wskazują na zmniejszenie się liczby dzieci w perspektywie 
do 2020 roku. w okresie 2015-2020 prognozuje się 5,5% spadek liczby dzieci w wieku 0-2 lata 
(o 3,7 tys.). Najwyższy spadek (1,5 tys.) odnotuje Łódź i to właśnie może byd jedna z przyczyn 
braku planów inwestycyjnych miasta w zakresie zwiększenia liczby miejsc w placówkach 
publicznych.  

22. Dane pozyskane z badania ankietowego wskazują, że z 35 gmin posiadających placówki 21 
prowadzi analizy uwzględniające prognozy demograficzne, w tym 16 wskazało, że planowano 
liczba miejsc w placówkach pokryje zapotrzebowanie. Pozostałe 5 gmin nie zbilansuje 
zapotrzebowania i liczby miejsc, w tym tylko 1 gmina ma w planach rozszerzenie oferty by 
sprostad zapotrzebowaniu. Generalnie, wobec niekorzystnych prognoz demograficznych dla 
większości gmin województwa łódzkiego (136 gmin, które odnotują spadek liczby dzieci do 2020 
roku) należy rozważad tworzenie małych, elastycznych form opieki, które łatwiej będą 
dostosowywad się do bieżącej sytuacji demograficznej. W 2016 r. w stosunku do roku 2015 
liczba urodzonych dzieci wzrosła o 681. Przyrost liczby urodzin, którego nie zakładała Prognoza 
demograficzna może się przełożyd na zwiększenie zapotrzebowania na instytucjonalną opiekę 
nad dziedmi do lat 3 w perspektywie do roku 2023. 

23. Niezwykle istotnym elementem, mogącym wpłynąd na wzrost upowszechnienia opieki 
żłobkowej jest prowadzenie działao promocyjno-informacyjnych, zwłaszcza w tych gminach, 
w których do chwili obecnej nie ma zapewnionej żadnej formy opieki nad dziedmi do lat 3. 
Działania te powinny byd ukierunkowane na wzmacnianie pozytywnego wizerunku różnych 
form opieki instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, w tym przybliżenie stosunkowo mało 
rozpoznawalnej instytucji dziennego opiekuna czy też możliwości sfinansowania indywidualnej 
formy opieki tj. niani. Dywersyfikacja oferty i wspieranie wszystkich jej form może wpłynąd na 
zwiększenie udziału dzieci objętych opieką żłobkową ponieważ zapewni możliwośd wyboru 
odpowiedniej formy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami rodziców.  

24. Do zwiększenia stopnia upowszechnienia opieki żłobkowej mogą się przyczynid planowane 
zmiany w Ustawie o opiece nad dziedmi do lat 3 związane z ułatwieniami w organizowaniu tej 
opieki27. Planuje się m. in. zwiększenie liczby podmiotów, które mogą założyd placówkę, 
ułatwienia w założeniu punktu dziennego opiekuna, zwiększenie liczby dzieci przypadających na 
jednego opiekuna, zrównanie żłobków i klubów dziecięcych pod względem standardów i godzin 
opieki. Dążenie do zakładanego przez UE wskaźnika upowszechnienia opieki żłobkowej na 
poziomie 33% do roku 2030 może również skłaniad do przyjmowania wzorców z innych krajów 
UE, takich jak np. rozwiązania wzorujące się na francuskich „żłobkach rodzinnych”. 

25. Z perspektywy rodziców, ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu dziecka 
w placówce żłobkowej jest aspekt ekonomiczny. Wysokośd opłat za pobyt dziecka w placówce 
jest rozpatrywana w realacji do kosztów niepodjęcia pracy i osobistej opieki nad dzieckiem oraz 
kosztów opieki prywatnej niani. Generalnie, rodzice w największym stopniu deklarowali chęd 
korzystania ze żłobków, a jako główny powód niekorzystania z opieki instytucjonalnej 
wskazywali na wysokie koszty opieki, a te są zdecydowanie wyższe w placówkach 
niepublicznych, których w ostatnim okresie przybywa najwięcej. W gminach, w których brak jest 
instytucjonalnych form opieki nad dziedmi w wieku do lat 3 i brak zidentyfikowanych potrzeb 
gmin w tym zakresie oraz nie funkcjonują tam nianie (69 gmin), rodzice/opiekunowie sami 
pozostają z problemem zapewnienia opieki nad dziedmi i muszą ją zorganizowad we własnym 
zakresie. 

26. Do poprawy sytuacji w zakresie rozwijania różnych form instytucjonalnej opieki nad dziedmi do 
lat 3 mogą się przyczynid środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 w ramach Osi X Adaptacyjnośc pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
(działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziedmi do lat 3) 
finansowanych z EFS i Osi VII Infrastruktura dla usług społecznych (działanie VII.3 Infrastruktura 

                                                           
27

 Źródło informacji Gazeta Wyborcza z dn. 8.05.2017 r.  
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opieki społecznej) finansowanych z EFRR. Dotychczasowe wyniki konkursów wskazują na duże 
zainteresowanie podmiotów prywatnych tworzeniem różnych form opieki nad dziedmi do lat 3 
co obok planów inwestycyjnych gmin może w znaczącym stopniu przyczynid się do poprawy 
sytuacji w tym zakresie i zaspokoid oczekiwania rodziców. Konieczne są dalsze działania 
promocyjne nt. możliwości wsparcia rozwoju różnych form opieki nad dziedmi do lat 3 jak 
również upowszechnienia wiedzy o takich formach jak opiekun dzienny czy nianie wśród 
mieszakoców, a szczególnie rodziców dzieci do lat3. 

27. Dodatkowym źródłem finansowania zamierzeo w zakresie rozwijania instytucjonalnych 
i pozainstytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 mogą byd środki publiczne, 
gwarantowane w ramach rządowego programu Maluch plus28.  

28. Zwiększanie dostępności do różnych form opieki nad dziedmi do lat 3 może korzystnie wpłynąd 
na wzrost aktywności zawodowej kobiet. Ze względu na znikomy udział dzieci poniżej 1 roku 
w placówkach opieki żłobkowej, będący efektem wprowadzenia rocznych urlopów 
wychowawczych można zakładad, że sytuacja taka utrzyma się również w kolejnych latach. 
W największym stopniu winno się zapewniad opiekę dla dzieci w wieku od roku do 3 lat. W tym 
kierunku idą też planowane przez rząd zmiany mające na celu uelastycznienie przepisów 
o żłobkach i klubach dziecięcych.  

 

  

                                                           
28

  Informacja z dn. 1.02.2017 r. Plany rządu w zakresie opieki żłobkowej 
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8. Aneks 
Tabela 39 Upowszechnienie opieki żłobkowej na 30.09.2016 r. 

Uwaga: liczba dzieci w placówkach opieki żłobkowej wg danych ankietowych z gmin na dzieo 30.09.2016 r., liczba dzieci 
ogółem wg danych GUS na 30.06.2016 r. 

Liczba dzieci Dzieci ogółem (poniżej 3 roku życia) Dzieci w placówkach Poziom upowszechnienia 
Dzieci pod 

opieką 
opiekunów 
dziennych 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

Aleksandrów 126 0 126 
   

0,0 
   

Aleksandrów Łódzki  825 547 278 72 72 
 

8,7 13,2 
  

Andrespol  407 0 407 
   

0,0 
   

Bedlno  124 0 124 
   

0,0 
   

Bełchatów gm. miejska  1 784 1 784 0 262 262 
 

14,7 14,7 
  

Bełchatów gm. wiejska 331 0 331 
   

0,0 
   

Będków  96 0 96 
   

0,0 
   

Biała 156 0 156 
   

0,0 
   

Biała Rawska  337 101 236 
   

0,0 0,0 
  

Białaczów  144 0 144 
   

0,0 
   

Bielawy 138 0 138 
   

0,0 
   

Błaszki 401 66 335 
   

0,0 0,0 
  

Bolesławiec 112 0 112 
   

0,0 
   

Bolimów 120 0 120 
   

0,0 
   

Brąszewice 166 0 166 
   

0,0 
   

Brójce  211 0 211 
   

0,0 
   

Brzeziny gm. miejska 336 336 0 
   

0,0 0,0 
  

Brzeziny gm. wiejska 170 0 170 
   

0,0 
   

Brzeźnio 194 0 194 
   

0,0 
   

Buczek  168 0 168 
   

0,0 
   

Budziszewice  70 0 70 
   

0,0 
   

Burzenin 121 0 121 
   

0,0 
   

Chąśno  71 0 71 
   

0,0 
   

Cielądz 125 0 125 
   

0,0 
   

Czarnocin  140 0 140 
   

0,0 
   

Czarnożyły 123 0 123 
   

0,0 
   

Czastary 126 0 126 
   

0,0 
   

Czerniewice 173 0 173 
   

0,0 
   

Dalików 94 0 94 
   

0,0 
   

Daszyna 122 0 122 
   

0,0 
   

Dąbrowice  48 0 48 
   

0,0 
   

Dłutów  131 0 131 
   

0,0 
   

Dmosin  117 0 117 
   

0,0 
   

Dobroo  203 0 203 
   

0,0 
   

Dobryszyce 117 0 117 
   

0,0 
   

Domaniewice 150 0 150 
   

0,0 
   

Drużbice 153 0 153 
   

0,0 
   

Drzewica 297 96 201 
   

0,0 0,0 
  

Działoszyn 348 141 207 
   

0,0 0,0 
  

Galewice 193 0 193 
   

0,0 
   

Gidle 130 0 130 
   

0,0 
   

Głowno gm. miejska 347 347 0 *16 *16 
 

4,6 4,6 
  

Głowno gm. wiejska 143 0 143 
   

0,0 
   

Głuchów 166 0 166 21 
 

21 12,7 
 

12,7 
 

Godzianów  79 0 79 
   

0,0 
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Liczba dzieci Dzieci ogółem (poniżej 3 roku życia) Dzieci w placówkach Poziom upowszechnienia 
Dzieci pod 

opieką 
opiekunów 
dziennych 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

Gomunice 138 0 138 
   

0,0 
   

Gorzkowice 246 0 246 8 
 

8 3,3 
 

3,3 
 

Goszczanów 161 0 161 
   

0,0 
   

Góra Świętej Małgorzaty 126 0 126 
   

0,0 
   

Grabica 214 0 214 
   

0,0 
   

Grabów  162 0 162 
   

0,0 
   

Inowłódz 103 0 103 
   

0,0 
   

Jeżów 85 0 85 
   

0,0 
   

Kamieosk 140 62 78 
   

0,0 0,0 
  

Kiełczygłów 96 0 96 20 
 

20 20,8 
 

20,8 
 

Kiernozia  85 0 85 
   

0,0 
   

Kleszczów  238 0 238 
   

0,0 
  

51 

Klonowa 97 0 97 
   

0,0 
   

Kluki 121 0 121 
   

0,0 
   

Kobiele Wielkie  132 0 132 
   

0,0 
   

Kocierzew Południowy 140 0 140 
   

0,0 
   

Kodrąb  120 0 120 
   

0,0 
   

Koluszki 646 367 279 
   

0,0 0,0 
  

Konopnica  88 0 88 
   

0,0 
   

Konstantynów Łódzki 467 467 0 24 24 
 

3,3 3,3 
  

Kowiesy 71 0 71 
   

0,0 
   

Krośniewice 232 119 113 
   

0,0 0,0 
  

Krzyżanów  114 0 114 
   

0,0 
   

Ksawerów 213 0 213 
   

0,0 
   

Kutno gm. miejska 1 142 1 142 0 38 38 
 

3,3 3,3 
  

Kutno gm. wiejska 223 0 223 
   

0,0 
   

Lgota Wielka  122 0 122 
   

0,0 
   

Lipce Reymontowskie 106 0 106 
   

0,0 
   

Lubochnia  240 0 240 
   

0,0 
   

Lutomiersk 225 0 225 20 
 

20 8,9 
 

8,9 
 

Lututów 139 0 139 
   

0,0 
   

Ładzice 113 0 113 
   

0,0 
   

Łanięta 67 0 67 
   

0,0 
   

Łask 710 450 260 66 66 
 

9,3 14,7 
  

Łęczyca gm. miejska 379 379 0 15 15 
 

4,0 4,0 
  

Łęczyca gm. wiejska 247 0 247 
   

0,0 
   

Łęki Szlacheckie 81 0 81 
   

0,0 
   

Łowicz gm. miejska 734 734 0 48 48 
 

6,5 6,5 
  

Łowicz gm. wiejska 218 0 218 
   

0,0 
   

Łódź 17 241 17 241 0 *2 891 *2 891 
 

16,8 16,8 
 

25 

Łubnice 105 0 105 
   

0,0 
   

Łyszkowice 192 0 192 
   

0,0 
   

Maków 200 0 200 
   

0,0 
   

Masłowice  111 0 111 
   

0,0 
   

Mniszków 143 0 143 
   

0,0 
   

Mokrsko 162 0 162 
   

0,0 
   

Moszczenica 364 0 364 16 
 

16 4,4 
 

4,4 
 

Nieborów 284 0 284 
   

0,0 
   

Nowa Brzeźnica 104 0 104 
   

0,0 
   

Nowe Ostrowy  65 0 65 
   

0,0 
   

Nowosolna  117 0 117 
   

0,0 
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Liczba dzieci Dzieci ogółem (poniżej 3 roku życia) Dzieci w placówkach Poziom upowszechnienia 
Dzieci pod 

opieką 
opiekunów 
dziennych 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

Nowy Kawęczyn 94 0 94 
   

0,0 
   

Opoczno 991 575 416 49 49 
 

4,9 8,5 
  

Oporów  95 0 95 
   

0,0 
   

Osjaków 150 0 150 
   

0,0 
   

Ostrówek 110 0 110 
   

0,0 
   

Ozorków gm. miejska 534 534 0 64 64 
 

12,0 12,0 
  

Ozorków gm. wiejska 176 0 176 
   

0,0 
   

Pabianice gm. miejska 1 669 1 669 0 234 234 
 

14,0 14,0 
  

Pabianice gm. wiejska 225 0 225 
   

0,0 
  

10 

Pajęczno 337 210 127 
   

0,0 0,0 
  

Paradyż 149 0 149 
   

0,0 
   

Parzęczew  134 0 134 
   

0,0 
   

Pątnów  188 0 188 
   

0,0 
   

Pęczniew 100 0 100 
   

0,0 
   

Piątek  144 0 144 
   

0,0 
   

Piotrków Trybunalski 2 083 2 083 0 178 178 
 

8,5 8,5 
  

Poddębice  426 209 217 21 21 
 

4,9 10,0 
  

Poświętne  93 0 93 
   

0,0 
   

Przedbórz  196 98 98 
   

0,0 0,0 
  

Radomsko gm. miejska 1 105 1 105 0 43 43 
 

3,9 3,9 
  

Radomsko gm. wiejska 122 0 122 
   

0,0 
   

Rawa Mazowiecka gm. 
miejska 

529 529 0 90 90 
 

17,0 17,0 
  

Rawa Mazowiecka gm. 
wiejska 

228 0 228 
   

0,0 
   

Regnów  57 0 57 
   

0,0 
   

Ręczno  105 0 105 
   

0,0 
   

Rogów 157 0 157 
   

0,0 
   

Rokiciny 173 0 173 
   

0,0 
   

Rozprza 351 0 351 
   

0,0 
   

Rusiec  156 0 156 
   

0,0 
   

Rząśnia 132 0 132 
   

0,0 
   

Rzeczyca 132 0 132 
   

0,0 
   

Rzgów 289 92 197 1 1 
 

0,3 1,1 
  

Sadkowice  169 0 169 
   

0,0 
   

Sędziejowice  194 0 194 
   

0,0 
   

Siemkowice 152 0 152 
   

0,0 
   

Sieradz gm. miejska 1 123 1 123 0 53 53 
 

4,7 4,7 
  

Sieradz gm. wiejska 289 0 289 
   

0,0 
   

Skierniewice gm. miejska 1 482 1 482 0 *276 *276 
 

18,6 18,6 
  

Skierniewice gm. wiejska 220 0 220 
   

0,0 
   

Skomlin 92 0 92 
   

0,0 
   

Sławno  232 0 232 
   

0,0 
   

Słupia  86 0 86 
   

0,0 
   

Sokolniki  145 0 145 
   

0,0 
   

Stryków 359 100 259 30 30 
 

8,4 30,0 
  

Strzelce 107 0 107 
   

0,0 
   

Strzelce Wielkie 105 0 105 
   

0,0 
   

Sulejów 431 158 273 27 15 12 6,3 9,5 4,4 
 

Sulmierzyce 119 0 119 
   

0,0 
   

Szadek  206 52 154 
   

0,0 0,0 
  

Szczerców  240 0 240 
   

0,0 
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Liczba dzieci Dzieci ogółem (poniżej 3 roku życia) Dzieci w placówkach Poziom upowszechnienia 
Dzieci pod 

opieką 
opiekunów 
dziennych 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś Ogółem Miasta Wieś 

Świnice Warckie  96 0 96 
   

0,0 
   

Tomaszów Mazowiecki gm. 
miejska 

1 666 1 666 0 102 102 
 

6,1 6,1 
  

Tomaszów Mazowiecki gm. 
wiejska 

296 0 296 
   

0,0 
   

Tuszyn  338 193 145 
   

0,0 0,0 
  

Ujazd 245 0 245 
   

0,0 
   

Uniejów 173 64 109 20 20 
 

11,6 31,3 
  

Warta 349 89 260 
   

0,0 0,0 
  

Wartkowice 175 0 175 
   

0,0 
   

Widawa  193 0 193 
   

0,0 
  

3 

Wielgomłyny 128 0 128 
   

0,0 
   

Wieluo  874 589 285 60 60 
 

6,9 10,2 
  

Wieruszów  389 223 166 32 32 
 

8,2 14,3 
  

Wierzchlas 197 0 197 
   

0,0 
   

Witonia 77 0 77 
   

0,0 
   

Wodzierady 87 0 87 
   

0,0 
   

Wola Krzysztoporska 356 0 356 10 
 

10 2,8 
 

2,8 
 

Wolbórz 238 74 164 15 15 
 

6,3 20,3 0,0 
 

Wróblew 179 0 179 
   

0,0 
   

Zadzim  147 0 147 
   

0,0 
   

Zapolice 140 0 140 
   

0,0 
   

Zduny 169 0 169 
   

0,0 
   

Zduoska Wola gm. miejska 1 118 1 118 0 73 73 
 

6,5 6,5 
  

Zduoska Wola gm. wiejska 315 0 315 
   

0,0 
   

Zelów 432 209 223 
   

0,0 0,0 
  

Zgierz gm. miejska 1 476 1 476 0 143 143 
 

9,7 9,7 
  

Zgierz gm. wiejska 336 0 336 
   

0,0 
   

Złoczew 213 89 124 
   

0,0 0,0 
  

Żarnów  176 0 176 
   

0,0 
   

Żelechlinek 107 0 107 
   

0,0 
   

Żychlin 300 201 99 
   

0,0 0,0 
  

Żytno 116 0 116 
   

0,0 
   

Województwo 66 484 40 389 26 095 5 038 4 931 107 7,6 12,2 0,4 89 

* w gminach, które nie podały liczby dzieci w placówkach niepublicznych (Głowno, Łódź, Skierniewice), do wyliczenia wskaźnika 
upowszechnienia przyjęto liczbę miejsc w tych placówkach 
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Ankieta skierowana do jednostek samorządu terytorialnego 
dotycząca ośrodków wychowania przedszkolnego oraz placówek opieki nad dziedmi do 3. roku życia 

 
 
 

 

Częśd II ŻŁOBKI 

 

 

 

Czy w Paostwa Mieście/Gminie funkcjonują placówki opieki nad 

dziedmi do 3. roku życia, np. żłobki, oddziały wychowania żłobkowego  

w przedszkolach, kluby dziecięce? 

 Tak → proszę przejśd do Arkusza A 

 Nie, na terenie naszego Miasta/ naszej Gminy nie ma żadnej 

placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia → proszę przejśd 

do Arkusza B 
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Arkusz A 
 

 
 
Nazwa gminy: 
 

 
 

 

1. Proszę podad następujące informacje o publicznych (tj. prowadzonych przez gminę) placówkach 
opieki nad dziedmi do 3. roku życia (stan na 30.09.2016 r.): 

L.p. Rodzaj placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 
Liczba 

placówek  
w gminie 

Liczba 
miejsc 

1.1 Żłobek    

1.2 Oddział żłobkowy przy przedszkolu   

1.3 Klub dziecięcy   

1.4 Łącznie: …...placówek ….... miejsc 
 

2. Proszę podad następujące informacje o niepublicznych (tj. prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż samorządy np. firmy, spółki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, osoby fizyczne – 
nawet jeżeli znajdują się w budynkach/pomieszczeniach będących własnością gminy) placówkach 
opieki nad dziedmi do 3. roku życia (stan na 30.09.2016 r.): 

L.p. Rodzaj placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 
Liczba 

placówek  
w gminie 

Liczba 
miejsc 

2.1 Żłobek   

2.2 Oddział żłobkowy przy przedszkolu   

2.3 Klub dziecięcy   

2.4 Łącznie: …...placówek ….... miejsc 
 

3. Proszę podad liczbę dzieci w publicznych placówkach opieki nad dziedmi do 3. roku życia (łącznie we 
wszystkich rodzajach placówek opieki nad dziedmi do 3. roku życia znajdujących się na terenie 
Paostwa Miasta/Gminy) wg wieku (stan na 30.09.2016 r.) 
L.p. Kategorie wiekowe Liczba dzieci 

3.1 0-2 lata (dzieci urodzone w latach 2014, 2015 i 2016)  

3.2 3 lata (dzieci urodzone w 2013 roku)  

3.3 Dzieci powyżej 3. roku życia (urodzone w 2012 roku lub wcześniej)  

3.4 Łącznie liczba dzieci: ………………… dzieci 
 

4. Proszę podad liczbę dzieci w niepublicznych placówkach opieki nad dziedmi do 3. roku życia (łącznie 
we wszystkich rodzajach placówek opieki nad dziedmi do 3. roku życia znajdujących się na terenie 
Paostwa Miasta/Gminy) wg wieku (stan na 30.09.2016 r.) 
L.p. Kategorie wiekowe Liczba dzieci 

4.1 0-2 lata (dzieci urodzone w latach 2014, 2015 i 2016)  

4.2 3 lata (dzieci urodzone w 2013 roku)  

4.3 Dzieci powyżej 3. roku życia (urodzone w 2012 roku lub wcześniej)  

4.4 Łącznie liczba dzieci: ………………… dzieci 
 

5. Proszę podad liczbę dzieci w Paostwa Mieście/Gminie oczekujących na miejsce  

w publicznej placówce opieki nad dziedmi do 3. roku życia (stan na 30.09.2016 r.; jeżeli nie było 

dzieci oczekujących na miejsce w placówce, proszę wpisad „0”): 

 
Liczba dzieci oczekujących na miejsce w placówce opieki nad dziedmi do 3. roku życia: 

 



77 
 

6. Czy w Paostwa Mieście/Gminie funkcjonują opiekunowie dzienni? 

 6.1 Tak   

 → proszę podad liczbę opiekunów dziennych funkcjonujących  
w Paostwa Mieście/Gminie (stan na dzieo 30.09.2016 r.): 

  

  

 → proszę podad liczbę dzieci znajdujących się pod opieką dziennych 
opiekunów funkcjonujących w Paostwa Mieście/Gminie  
(stan na 30.09.2016 r.): 

  

  

 6.2 Nie   

 

7. Czy planują Paostwo – do 2020 roku – zatrudnienie w Paostwa Mieście/Gminie opiekunów 

dziennych? 

 7.1 Tak 

 7.2 Nie 

 
8. Czy Paostwa Miasto/Gmina planuje – do 2020 roku – rozszerzyd ofertę placówek opieki nad dziedmi 

do 3. roku życia (zarówno poprzez zwiększenie liczby miejsc, jak i jakości usług)? 

 8.1 Tak → proszę przejśd do pytania nr 10 

 8.2 Nie → proszę przejśd do pytania nr 9 

 
9. Dlaczego Paostwa Miasto/Gmina nie planuje utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. 

roku życia/zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku życia? Proszę wskazad jedną, 

najważniejszą przyczynę: 

 9.1 Brak zainteresowania ze strony rodziców → proszę przejśd do pytania nr 13 

 9.2 Brak środków finansowych na prowadzanie placówki → proszę przejśd do pytania nr 13 

 9.3 Brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) → proszę przejśd do pytania nr 13 

 9.4 Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………→ proszę przejśd do pytania nr 13  

 

10. Proszę wskazad plany Paostwa Miasta/Gminy – do 2020 roku – dotyczące rozszerzenia oferty 
placówek opieki nad dziedmi do 3. roku życia (wpisując „x” przy odpowiedniej pozycji), a także 
liczbę placówek, w których realizowane będą planowane działania oraz liczbę miejsc –  
w przypadku gdy planowane działania spowodują ich zwiększenie (tj. w podpunktach  
od 10.1 do 10.4, ewentualnie 10.8): 
 

 10.1 Adaptacja pomieszczeo na cele opieki nad 
dziedmi do 3. roku życia i utworzenie tam nowej 
placówki 

→ 10.1. liczba 
placówek:   

10.1 liczba 
miejsc:   

 

     

 10.2 Rozbudowa lub modernizacja budynków 
placówek celem zwiększania liczby miejsc  
w istniejącej placówce 

→ 10.2 liczba 
placówek:   

10.2 liczba 
miejsc:   

 
    

 10.3 Budowa nowego obiektu przeznaczonego na 
placówkę opieki nad dziedmi do 3. roku życia  
i utworzenie nowej placówki 

→ 10.3 liczba 
placówek:   

10.3 liczba 
miejsc:   

 

     

 10.4 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
dla istniejącej placówki – w celu utworzenia 
nowych miejsc 

→ 10.4 liczba 
placówek:   

10.4 liczba 
miejsc :   

 
    

 10.5 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
dla istniejącej placówki – w celu poprawy 
standardu obiektu 

→ 10.5 liczba 
placówek:   
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 10.6 Budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw          → 10.6 liczba 
placówek:   

  

  

 10.9 Wydłużenie dziennego czasu pracy placówki       → 10.7 liczba 
placówek:   

  

  

 10.8 Inne, jakie? ……………………………………………………. 
………….…………………………………….…………………………… 

→ 10.8 liczba 
placówek:   

10.8 liczba 
miejsc :  

 

 

11. Czy Paostwa Miasto/Gmina planuje pozyskad dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na utworzenie nowej placówki opieki nad 

dziedmi do 3. roku życia / nowych miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku życia? 

 11.1 Tak, na rozbudowę i wyposażenie istniejącej placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 
→ proszę przejśd do pytania nr 13  

 11.2 Tak, na budowę nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia → proszę przejśd  
do pytania nr 13  

 11.3 Nie → proszę przejśd do pytania nr 12  

 

12. Dlaczego nie planują Paostwo pozyskad dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na utworzenie nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. 

roku życia / nowych miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku życia? Proszę wskazad jedną, 

najważniejszą przyczynę: 

 12.1 Ze względu na skomplikowane procedury aplikowania i nadzorowania realizacji 
inwestycji  

 12.2 Ze względu na zamiar aplikowania o środki z innego źródła 

 12.3 Ze względu na możliwośd samodzielnego sfinansowania inwestycji 

 12.4 Inne, jakie? ………………………………………………..………………………………………….………… 

 

13. Ile – zgodnie z planami, w 2020 roku – będzie w Paostwa Mieście/Gminie miejsc w publicznych 

placówkach opieki nad dziedmi do 3. roku życia? 
 

 
Liczba miejsc w publicznych placówkach opieki nad dziedmi do 3. roku życia w 2020 r.: 
 

 

 

14. Czy Paostwa Miasto/Gmina prowadzi analizy – uwzględniające prognozy demograficzne –  

w kontekście możliwości zapewnienia miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku życia? 

 14.1 Tak → proszę przejśd do pytania nr 15 

 14.2 Nie → Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

15. Czy planowana liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do 3. roku życia pokryje 

zapotrzebowanie zdiagnozowane w prowadzonych przez Paostwa Miasto/Gminę analizach? 

 15.1 Tak 

 15.2 Nie 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Arkusz B 
 
 

 

 

 
Nazwa gminy: 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. Czy Paostwa Miasto/Gmina planuje – do 2020 roku – utworzyd placówkę opieki nad dziedmi do 3. 

roku życia (właściwą – dowolną liczbę odpowiedzi – proszę zaznaczyd „x”)? 

 1.1 Tak, planujemy utworzyd żłobek → proszę przejśd do pytania nr 3 

 1.2 Tak, planujemy utworzyd oddział żłobkowy przy przedszkolu → proszę przejśd  
do pytania nr 3  

 1.3 Tak, planujemy utworzyd klub dziecięcy → proszę przejśd do pytania nr 3 

 1.4 Nie, nie planujemy utworzenia żadnych placówek opieki nad dziedmi do 3. roku życia  
→ proszę przejśd do pytania nr 2   

 

2. Dlaczego Paostwa Miasto/Gmina nie planuje utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do 3. 

roku życia? Proszę wskazad jedną, najważniejszą przyczynę: 

 2.1 Brak zainteresowania ze strony rodziców → proszę przejśd do pytania nr 6 

 2.2 Brak obowiązku zapewnienia tego typu placówki przez gminę → proszę przejśd  
do pytania nr 6  

 2.3 Brak środków finansowych na prowadzanie placówki → proszę przejśd do pytania nr 6 

 2.4 Brak infrastruktury (budynku, pomieszczeo) → proszę przejśd do pytania nr 6 

 2.5 Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………→ proszę przejśd do pytania nr 6  

 

3. Czy nowa placówka/ nowe placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia powstaną: 

 3.1 w obiekcie wybudowanym na ten cel 

 3.2 w istniejących pomieszczeniach będących własnością gminy zaadaptowanych na ten cel 

 3.2 w istniejących pomieszczeniach, które gmina zakupi/wynajmie na ten cel? 

 3.4 w innym miejscu – jakim? ………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy Paostwa Miasto/Gmina planuje – do 2020 roku – pozyskad dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na utworzenie placówki/ 

nowych miejsc opieki nad dziedmi do 3. roku życia? 

 4.1 Tak, na rozbudowę i wyposażenie placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia 
→ proszę przejśd do pytania nr 6  

 4.2 Tak, na budowę placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia → proszę przejśd  
do pytania nr 6  

 4.3 Nie → proszę przejśd do pytania nr 5 
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5. Dlaczego nie planują Paostwo pozyskad dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na utworzenie placówki/nowych miejsc opieki nad 

dziedmi do 3. roku życia? Proszę wskazad jedną, najważniejszą przyczynę: 

 5.1 Brak możliwości pozyskania dofinansowania na budowę nowego obiektu/budynku 

 5.2 Brak środków na zapewnienie trwałości projektu (funkcjonowania placówki) 

 5.3 Możliwośd samodzielnego sfinansowania inwestycji 

 5.4 Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

6. Czy w Paostwa Mieście/Gminie funkcjonują opiekunowie dzienni? 

 6.1 Tak   

 → proszę podad liczbę opiekunów dziennych 
funkcjonujących w Paostwa Mieście/Gminie  
(stan na dzieo 30.09.2016 r.): 

  

  

  

 → proszę podad liczbę dzieci znajdujących się pod 
opieką dziennych opiekunów funkcjonujących w 
Paostwa Mieście/Gminie (stan na 30.09.2016 r.): 

  

  

 6.2 Nie   

 

7. Czy planują Paostwo – do 2020 roku – zatrudnienie w Paostwa Mieście/Gminie opiekunów 

dziennych? 

 7.1 Tak 

 7.2 Nie 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

  



81 
 

Spis map 
Mapa 1 Odsetek dzieci poniżej 3 roku życia objętych opieką żłobkową w 2015 r. ................................... 16 

Mapa 2 Lokalizacja instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w 2017 

roku  (wg stanu na 20.04.2017 r.) ............................................................................................................. 21 

Mapa 3 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych 

w województwie łódzkim w 2015 roku ..................................................................................................... 24 

Mapa 4 Liczba niao zatrudnionych w gminach województwa łódzkiego w 2015 roku ............................. 26 

Mapa 5 Plany inwestycyjne gmin w zakresie placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w perspektywie do 

2020 r., w podziale na gminy posiadające i nieposiadające obecnie placówek ........................................ 47 

Mapa 6 Prognozowana liczba dzieci w wieku 0-2 w 2020 r. ..................................................................... 60 

Mapa 7 Procentowa zmiana liczby dzieci w wieku 0-2 lat w 2020 r. w porównaniu do 2015 r. ............... 61 

Mapa 8 Dostępnośd instytucjonalnych form opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim ....... 63 

Mapa 9 Gminy z pozainstytucjonalnymi formami opieki nad dziedmi do lat 3 (nianie) ........................... 65 

 

Spis tabel 
Tabela 1 Placówki opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w 2015 roku ........................... 16 

Tabela 2 Lokalizacja placówek opieki nad dziedmi w wieku do 3 lat województwie łódzkim w 2015 roku

 ................................................................................................................................................................... 17 

Tabela 3 Wykaz gmin z placówkami opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w 2015 roku 17 

Tabela 4 Wykaz gmin, w których występują różne formy instytucjonalnej opieki nad dziedmi w wieku do 

lat 3 (wg stanu na 20.04.2017 r.) ............................................................................................................... 19 

Tabela 5 Dzieci ogółem w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w poszczególnych grupach wiekowych 

w województwie łódzkim w 2015 roku ..................................................................................................... 22 

Tabela 6 Dzieci w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi (0-2 

lat) w województwie łódzkim w 2015 roku ............................................................................................... 23 

Tabela 7 Liczba miejsc opieki dofinansowanych w wyniku realizacji modułu 1 i konkursu „MALUCH – 

edycja 2015” w województwie łódzkim .................................................................................................... 27 

Tabela 8 Liczba miejsc opieki dofinansowanych w wyniku realizacji modułu 3 konkursu „MALUCH – 

edycja 2015” w województwie łódzkim .................................................................................................... 27 

Tabela 9 Liczba utrzymanych miejsc opieki dofinansowanych w wyniku realizacji modułu 2 i konkursu 

„MALUCH plus – edycja 2017” w województwie łódzkim ........................................................................ 28 

Tabela 10 Sprawozdanie zbiorcze z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 za pierwsze półrocze 2016 r. ... 30 

Tabela 11 Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziedmi do lat 3 w pierwszym 

półroczu 2016 r. ......................................................................................................................................... 30 

Tabela 12 Sprawozdanie zbiorcze z zakresu opieki nad dziedmi do lat 3 za drugie półrocze 2016 r. ....... 30 

Tabela 13 Niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziedmi do lat 3 w drugim półroczu 

2016 r......................................................................................................................................................... 31 

Tabela 14 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim w poszczególnych 

gminach w podziale na typy placówek ...................................................................................................... 32 

Tabela 15 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na rodzaje gmin ............................... 33 

Tabela 16 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w miastach i na obszarach wiejskich 

województwa łódzkiego ............................................................................................................................ 33 

Tabela 17 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na typy, w miastach i na wsiach ...... 34 



82 
 

Tabela 18 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w województwie łódzkim 

w poszczególnych gminach w podziale na typy placówek ........................................................................ 34 

Tabela 19 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na rodzaje gmin............. 35 

Tabela 20 Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w miastach i na obszarach wiejskich 

województwa łódzkiego ............................................................................................................................ 35 

Tabela 21 Liczba miejsc w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 

w podziale na typy placówek, w miastach i na obszarach wiejskich ......................................................... 36 

Tabela 22 Średnia liczba miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 w podziale na typy placówek, 

w miastach i na obszarach wiejskich ......................................................................................................... 36 

Tabela 23 Liczba dzieci w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 wg kategorii wiekowych, 

z uwzględnieniem placówek publicznych i niepublicznych ....................................................................... 36 

Tabela 24 Różnica pomiędzy liczbą miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 a liczbą 

uczęszczających dzieci oraz liczba oczekujących na miejsce ..................................................................... 38 

Tabela 25 Plany gmin w zakresie utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do lat 3 ..................... 39 

Tabela 26 Plany gmin w zakresie utworzenia nowej placówki opieki nad dziedmi do lat 3 w miastach i na 

obszarach wiejskich województwa łódzkiego ........................................................................................... 40 

Tabela 27 Plany gmin w zakresie utworzenia nowych miejsc w istniejących placówkach opieki nad 

dziedmi do lat 3 ......................................................................................................................................... 40 

Tabela 28 Liczba placówek, w których gminy planują wprowadzid zmiany na rzecz poprawy jakości usług 

opieki ......................................................................................................................................................... 41 

Tabela 29 Lista gmin, które planują pozyskad dofinansowanie z RPO WŁ na lata 2014-2020 w podziale na 

rodzaj działao, jakie gminy planują zrealizowad na rzecz rozszerzenia oferty placówek .......................... 41 

Tabela 30 Gminy, które nie planują pozyskad dofinansowania z RPO WŁ na lata 2014-2020 

i uzasadnienia takiej decyzji ...................................................................................................................... 42 

Tabela 31 Przyczyny braku planów utworzenia nowej placówki bądź rozszerzenia oferty istniejących 

przez gminy................................................................................................................................................ 42 

Tabela 32 Porównanie aktualnej liczby miejsc w placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 z planowaną 

liczbą miejsc w 2020 r. ............................................................................................................................... 43 

Tabela 33 Porównanie aktualnej liczby miejsc w publicznych placówkach opieki nad dziedmi do lat 3 

z planowaną liczbą miejsc w tych placówkach w 2020 roku ..................................................................... 44 

Tabela 34 Plany gmin dotyczące utworzenia nowych placówek opieki nad dziedmi do lat 3 do 2020 r. . 45 

Tabela 35 Powody braku planów utworzenia przez gminy placówki opieki nad dziedmi do 3. roku życia48 

Tabela 36 Funkcjonowanie opiekunów dziennych w gminach oraz plany ich dodatkowego zatrudnienia 

do 2020 r. .................................................................................................................................................. 49 

Tabela 37 Sytuacja zawodowa i wykształcenie respondentów ................................................................. 55 

Tabela 38 Zainteresowanie respondentów formami aktywizacji zawodowej w porównaniu do ich 

sytuacji zawodowej ................................................................................................................................... 55 

Tabela 39 Upowszechnienie opieki żłobkowej na 30.09.2016 r. .............................................................. 71 

 

Spis wykresów 
Wykres 1 Aktywnośd zawodowa kobiet w wieku 25-34 lata w woj. łódzkim ........................................... 13 

Wykres 2 Aktywnośd zawodowa kobiet w wieku 35-44 lata w woj. łódzkim ........................................... 13 

Wykres 3 Liczba placówek opieki nad dziedmi do lat 3 ............................................................................. 31 

Wykres 4 Formy opieki, z których korzystają dzieci respondentów ......................................................... 50 

Wykres 5 Opieka nad dzieckiem sprawowana w domu bądź w placówce ............................................... 51 



83 
 

Wykres 6 Powody korzystania z instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem ........................................ 51 

Wykres 7 Formy opieki, z jakich rodzice woleliby, żeby korzystało ich dziecko ........................................ 52 

Wykres 8 Formy opieki, z których chcieliby korzystad rodzice dzieci obecnie nie objętych opieką ......... 52 

Wykres 9 Powody niekorzystania z opieki instytucjonalnej ...................................................................... 54 

Wykres 10 Miejsce zamieszkania respondentów ...................................................................................... 56 

Wykres 11 Forma opieki sprawowanej nad dzieckiem w zależności od miejsca zamieszkania (%) .......... 56 

Wykres 12 Porównanie rodzajów opieki nad dzieckiem w Łodzi i w województwie łódzkim .................. 57 

 

 

 



84 
 

 


