
 
 

1 
 

22.06.2022 

NOTATKA INFORMACYJNA 

11.08.2022 r. Żłobki i kluby dziecięce  
w województwie podlaskim w 2021 r.  

 20,7% 
Wzrost liczby dzieci w żłobkach  
i klubach dziecięcych w końcu 
2021 r. w porównaniu  
z zanotowaną przed rokiem 

  

W końcu 2021 r. w województwie podlaskim funk-
cjonowały 134 placówki opieki nad dziećmi 
w  wieku do lat 3, tj. o 9,8% więcej niż rok wcze-
śniej. W  porównaniu ze stanem zanotowanym  
w końcu 2020 r. wzrosła o 13,3% liczba miejsc  
w tych placówkach, natomiast liczba podopiecz-
nych w żłobkach i klubach dziecięcych zwiększyła 
się w tym czasie o 20,7%. 
 

   
      

 
Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r., w województwie podlaskim działały 134 placówki 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w końcu 2020 r. – 122). Dominowały wśród nich żłobki 
(88,1% ogółu). Najwięcej żłobków i klubów dziecięcych funkcjonowało w mieście Białystok 
(53), a najmniej – w powiatach: grajewskim, kolneńskim, sejneńskim i suwalskim (po 1). W po-
wiecie łomżyńskim nie było natomiast żadnej placówki tego typu. 

W końcu 2021 r. placówki opieki nad dziećmi do lat 3 zlokalizowane na terenie województwa 
podlaskiego dysponowały 5668 miejscami, co oznacza wzrost o 13,3% w ujęciu rocznym. 
Liczba miejsc w tych placówkach w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 wynosiła 179  
i zwiększyła się o 29 w porównaniu z zanotowaną w końcu poprzedniego roku. Analizując sy-
tuację pod tym względem w poszczególnych powiatach regionu, stwierdzono, że najwięcej 
miejsc na 1000 dzieci w wieku do lat 3 przypadało w miastach Suwałki (389) i Białystok (282) 
oraz w powiecie siemiatyckim (208). 

W końcu analizowanego roku 
liczba miejsc w żłobkach  
i klubach dziecięcych  
w przeliczeniu na 1000 dzieci 
w wieku do lat 3 wynosiła 179 
i w ujęciu rocznym wzrosła  
o 29 

Wykres. Żłobkia i kluby dziecięce 
Stan w dniu 31 grudnia 
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a W latach 2010–2018 łącznie z oddziałami żłobkowymi, których nie było w województwie podlaskim  
w latach 2019–2021.  

Odsetek dzieci w wieku do 
lat 3 przebywających  
w żłobkach i klubach 
dziecięcych w końcu grudnia 
2021 r. kształtował się na 
poziomie 15,6% i był  
o 3,3 p. proc. wyższy niż rok 
wcześniej  

W końcu 2021 r. w omawianych placówkach przebywało 4953 dzieci (tj. 15,6% ogółu dzieci  
w wieku do lat 3 wobec 12,3% przed rokiem). Oznacza to wzrost o 20,7% w porównaniu ze sta-
nem zanotowanym w końcu 2020 r.  

 
 



 
 
Uwzględniając powiaty z terenu województwa podlaskiego w końcu grudnia 2021 r., stwier-
dzono, że najwyższy odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach i klubach 
dziecięcych wystąpił w miastach Suwałki (32,1%) i Białystok (25,1%) oraz w powiecie siemia-
tyckim. Biorąc pod uwagę gminy w regionie, najwyższą wartością analizowanego wskaźnika 
charakteryzowały się: gmina wiejska Mielnik, gdzie wynosił on 46,7%, miejska Sejny – 42,7% 
oraz miejska Siemiatycze – 39,9%. Aż 85 spośród 118 gmin w Podlaskiem nie miało zorganizo-
wanej opieki dla najmłodszych. 
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W końcu analizowanego roku 
najwyższy w regionie odsetek 
dzieci w wieku do lat 3 objętych 
opieką w żłobkach i klubach 
dziecięcych wystąpił w gminie 
wiejskiej Mielnik (46,7%) 

Według stanu w końcu grudnia 2021 r., udogodnienia dla osób niepełnosprawnych posiadało 
75,4% placówek opieki nad małymi dziećmi. Najczęściej były to łazienki przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych (47,8% ogólnej liczby placówek), pochylnie, podjazdy i platformy 
(46,3%) oraz posadzki antypoślizgowe (27,6 %). 

W końcu 2021 r. ponad ¾ 
placówek opieki nad małymi 
dziećmi posiadało udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych 

W placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 w końcu analizowanego roku pracowało 777 osób 
(rok wcześniej – 683 osoby). Wśród personelu zatrudnionego w tego typu placówkach prze-
ważały opiekunki dziecięce – 82,1% ogółu, a nauczyciele stanowili 7,1% ogólnej liczby zatrud-
nionych.  

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 
Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 

 
bialystok.stat.gov.pl  

@Bialystok_STAT  

@UrzadStatystycznywBialymstoku  

Powiązane opracowania 

Żłobki i kluby dziecięce w 2021 r. 

Zeszyt metodologiczny. Żłobki i kluby dziecięce 

Temat dostępny w bazach danych  

Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny  

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Żłobek, klub dziecięcy 

https://bialystok.stat.gov.pl/
http://www.twitter.com/Bialystok_STAT
http://www.facebook.com/UrzadStatystycznywBialymstoku
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2021-roku,3,9.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zlobki-i-kluby-dzieciece-w-2021-roku,3,9.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/dzieci/zeszyt-metodologiczny-zlobki-i-kluby-dzieciece,6,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/688,pojecie.html
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