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Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

żłobek
klub 

dziecięcy

dzienny 
opiekun

niania

Formy opieki określone ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3



3 779
żłobków na

152 378
miejsc

767
klubów dziecięcych na

14 108
miejsc

1 709
dziennych opiekunów 

zapewniało opiekę nad

10 190
dziećmi

*dane na 31 grudnia 2019 r., liczba niań wg danych ZUS

6 496
niań



4 546
żłobków i klubów 

dziecięcych

166 486
miejsc opieki w żłobkach 

i klubach dziecięcych 

6 255
żłobków, klubów 

dziecięcych 

i dziennych 

opiekunów

*dane na 31 grudnia 2019 r.

176 676
miejsc opieki w żłobkach, 

klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów



https://www.youtube.com

/watch?v=nVUcA2TZB4s

Odsetek dzieci w rocznikach 1-2 objętych opieką

4,4% 
w 2011 r. 

12,4% 
w 2015 r.

23,2% 
w 2019 r.



MALUCH+ 

• adresaci: 
• jednostki samorządu terytorialnego (jst)
• osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej

• cel:
• dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki 

w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 
(w tym możliwość otrzymania dofinansowania do inwestycji 
w infrastrukturę opiekuńczą) 

• dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki 
(nowotworzonych i już istniejących) – w przypadku 
podmiotów innych niż jst dofinansowanie jest przeznaczane 
na obniżenie opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji



MALUCH+ 2020

• podział na 4 moduły:
 1a – dla jst tworzących instytucje opieki na terenie gmin, gdzie na 

dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały 
samorządowe żłobki i kluby dziecięce (wraz z dofinansowaniem 
bieżącego funkcjonowania nowych miejsc)

 1b – dla jst tworzących instytucje opieki na terenie gmin, gdzie na 
dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały instytucje opieki 
LUB nie funkcjonowały i zadanie dot. max. 20% dzieci w wieku 1-2 
w gminie LUB wnioskowane dofinansowanie na tworzenie miejsc 
wynosi max. 3 mln zł na gminę (wraz z dofinansowaniem bieżącego 
funkcjonowania nowych miejsc)

 2 – dla jst na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc 
opieki utworzonych z udziałem środków z wcześniejszych edycji 
programu



MALUCH+ 2020

 3 – dla podmiotów innych niż jst na utworzenie nowych 
miejsc opieki

 4 – dla podmiotów innych niż jst na dofinansowanie 
bieżącego funkcjonowania miejsc opieki (z obowiązkiem 
obniżenia opłaty ponoszonej przez rodziców), 
np. dofinansowanie wynosi 100 zł i o taką kwotę należy 
obniżyć opłatę rodziców



MALUCH+ 2020

• dofinansowanie:
 moduł 1a - do 33 tys. zł na utworzenie miejsca w żłobku lub klubie 

i do 5 tys. zł u dziennego opiekuna; bieżące funkcjonowanie –
określane na etapie rozstrzygnięcia (100 zł i 500 zł dla dzieci 
niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki)

 moduł 1b - do 25 tys. zł na utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie 
i do 5 tys. zł u dziennego opiekuna; bieżące funkcjonowanie –
określane na etapie rozstrzygnięcia (100 zł i 500 zł dla dzieci 
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)

 moduł 3 - do 10 tys. zł na utworzenie miejsca w żłobku i klubie i do 
5 tys. u dziennego opiekuna

na utworzenie 24,8 tys. nowych miejsc w ramach tych modułów 
przeznaczono 336,6 mln zł



MALUCH+ 2020

• dofinansowanie:
 budżet programu: 450 mln zł (ze środków budżetu państwa 

oraz środków Funduszu Pracy)

 do 80% wartości kosztów realizacji zadania (20% wkładu 
własnego)

 moduł 2 i 4 nie zostały jeszcze rozstrzygnięte (w edycji 2019 
było to odpowiednio – 150 zł (500 zł) i 100 zł (500 zł))

• czas realizacji:
 rok, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 zakończenie zadania = wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych (wykazu dzienny opiekunów); może nastąpić do 
31 stycznia 2021 r. 



MALUCH+ w latach 2011-2015 i 2016-2019

• przeznaczono ok. 493 mln zł

• utworzono 15,1 tys. nowych 
miejsc

• dofinansowano 47,8 tys. miejsc

2011-2015

• przeznaczono ok. 1 202 mln zł

• utworzono 56,1 tys. nowych 
miejsc

• dofinansowano 202,1 tys. miejsc

2016-2019



Dziękuję za uwagę!


