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OD-1 

Żłobki 

i kluby dziecięce 

według stanu 

w dniu 31 XII 2021 r. 

Portal sprawozdawczy GUS 

www.stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny 

ul. Kazimierza Wyki 3 

31-223 Kraków 

Numer indentyfikacyjny – REGON 

Termin przekazania:  

do 3 lutego 2022 r. 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955). 

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).  

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Dane ogólne (stan w dniu 31 grudnia) 

1 Jednostka organizacyjna a) 

1 żłobek 

2 klub dziecięcy 

3 oddział żłobkowy b) 

2 Organ prowadzący c) 

1 jednostka samorządu terytorialnego i instytucja publiczna 

2 osoba fizyczna 

3 osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

3 
Czy placówka jest jednostką 

przyzakładową? d) 

1 tak 

2 nie 

4 Czas pracy placówki a)  

1 do 5 godzin dziennie 

2 powyżej 5 do 10 godzin dziennie  

3 powyżej 10 godzin dziennie 

5 

Czy zdarzały sie przypadki 

dłuższego czasu pracy 

placówki niż ustalony?  

1 tak 

2 nie 

6 
Miejsca według stanu w dniu 31 grudnia (miejsca uruchomione na stałe, niezależnie od 

rodzaju sprzętu – łóżko, leżak) 
 

7 Liczba dni (roboczych) zamknięcia placówki z powodu COVID-19  

 

7 

Przystosowanie jednostki do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych e)f) 

 

 

1 pochylnia/podjazd/platforma ułatwiająca wejście do budynku 

2 drzwi wejściowe do budynku automatycznie otwierane  

3 windy 

4  w tym windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

5 łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

6 udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych 

7 udogodnienia dla osób niedosłyszących i niesłyszących 

8 posadzki antypoślizgowe 

9 inne 

10 brak udogodnień 

a) Należy zakreślić symbol cyfrowy właściwej odpowiedzi.  
b) Działający przy przedszkolu (lub innej instytucji) nie wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
c) Organem prowadzącym jest ten podmiot (bez względu na źródło finansowania), który realizuje opiekę nad dziećmi i jest 

wskazany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organ 

prowadzący może być inny niż organ założycielski. Należy zakreślić tylko jedną odpowiedź. 
d) Jednostka przyzakładowa to placówka utworzona przez pracodawcę dla dzieci swoich pracowników (w przypadku wyższych 

uczelni dla dzieci pracowników i studentów). 
e) Patrz objaśnienia na końcu formularza.   
f)  Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź.  



Dział 2. Dzieci w placówce 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym 

dziewczynki 
Wyszczególnienie Ogółem 

W tym 

dziewczynki 

0 1 2 0 1 2 

D
zi

ec
i 

stan w dniu 31 grudnia (wiersz 2 

– wiersz 4 lub suma wierszy 6-10) 
1   

D
zi

ec
i 

(z
 w

. 
1

) 
w

 w
ie

k
u

: 0 lat 6 
  

przebywające w ciągu roku a) 2   1 7   

niepełnosprawne 

w ciągu roku a) b) 
3   2 8   

wypisane w ciągu roku 4   3 9 
  

Suma osobodni pobytu 

dzieci wykazanych w wierszu 2 c) 
5  X 4 lat i więcej 10   

a) Dziecko uczęszczające do placówki w I i II połowie  roku kalendarzowego liczone jest tylko raz. 
b) Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności) lub biologiczna (ograniczenie 

w wykonywaniu podstawowych czynności charakterystycznych dla osób w danym wieku). 
c) Zsumowana z całego roku sprawozdawczego liczba dzieci faktycznie obecnych w poszczególnych dniach pracy placówki,  

   np. 2 stycznia - 6 dzieci + 3 stycznia - 9 dzieci + .... + 31 grudnia -8 dzieci 

Dział 3. Dofinansowanie przez gminę 

1 Liczba dzieci przebywających w placówce w ciągu roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała 

gmina a) b) 

 

a) Dziecko uczęszczające do placówki w I i II połowie roku kalendarzowego liczone jest tylko raz. 
b) Nie dotyczy dofinansowania ze źródeł innych niż gmina, np. program MALUCH lub fundusze europejskie.  

 

Dział 4. Opiekunowie - stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie Ogółem a) W tym kobiety 
Z ogółem pracujący, dla których jest to 

główne miejsce pracy b) 

0 1 2 3 

Ogółem (suma wierszy 2–6) 1 
   

Pielęgniarki 2 
   

Położne 3 
   

Nauczyciele c) 4 
   

Opiekunki dziecięce 5 
   

Pozostali opiekunowie d)  6 
   

 

Wolontariusze w ciągu roku 7  
 

 X 
a) Należy wykazać wszystkie osoby pracujące, niezależnie od formy zatrudnienia (umowy o pracę i inne umowy cywilno-prawne). 

Oddziały żłobkowe wykazują personel zatrudniony na potrzeby oddziału. 
b) Pracą główną jest ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, 

która przynosi wyższy dochód. 
c) Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy.  
d) Bez osób, których głównym zajęciem nie jest opieka nad dziećmi (np. salowe, kucharki, sprzątaczki). 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych 

dla potrzeb wypełnianego formularza 
1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

                                   
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

 



Objaśnienia do formularza OD-1  
 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021.75 t.j.).       

Żłobek, klub dziecięcy – jednostka organizacyjna sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3, realizująca funkcje 

opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne oraz wpisana do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta 

miasta. 

W przypadku, gdy żłobki i kluby dziecięce zostały połączone w zespół należy dla każdej jednostki sporządzić 

odrębne sprawozdanie. 

Organ prowadzący - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki i kluby dziecięce 

mogą tworzyć i prowadzić jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. ustawy, 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego osobom fizycznym oraz 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Dane podmiotu prowadzącego 

są wskazane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego będącego gminną 

jednostką budżetową, organem prowadzącym jest gmina.  

 

Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych  – należy zaznaczyć wszystkie przystosowania do 

potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujące się w placówce. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

pkt 1 – pochylnie/podjazdy/platformy spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 

pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku otwierane automatycznie, o szerokości co najmniej 90 cm oraz spełniające inne 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

pkt 3 – windy – należy zaznaczyć, jeśli w placówce jest winda osobowa, 

pkt 4 – windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – należy zaznaczyć jeżeli 

w placówce jest przynajmniej jedna winda spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w placówce i ich 

usytuowanie, 

pkt 5 – łazienki zaprojektowane i wyposażone w przystosowania dla osób niepełnosprawnych (m.in. odpowiednie 

uchwyty, poręcze, udogodnienia wymienione w pkt 7, 8, 9 i inne udogodnienia), 

pkt 6 – udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, m.in. takie jak: ścieżki dotykowe i dotykowe znaki 

ostrzegawcze, oznaczenia w alfabecie Braille’a, informacje głosowe, sygnalizacja dźwiękowa, oznakowanie 

kolorystyczne, stosowanie kontrastu, 

pkt 7 – udogodnienia dla osób niedosłyszących i niesłyszących – m.in. sygnalizacja świetlna, zapewnienie tłumacza 

języka migowego, 

pkt 9 – inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (z różnymi rodzajami dysfunkcji) występujące w żłobku lub 

klubie dziecięcym. 

 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opiekunem w żłobku lub 

klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, 

nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-

wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego 

(wykazani w wierszach 2-5).  

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie 

dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, 

polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna. Jeżeli taka osoba nie pracowała 

z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia 

jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-

godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności (wykazani w wierszu 6). 

Opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia  z udzielania dziecku pierwszej pomocy. 

 

Jednostki zlikwidowane lub zawieszone w ciągu roku nie wypełniają sprawozdania. 


