
 

 
 Projekt „Małopolska Niania” – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu 

życia zawodowego z rodzinnym 
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Małopolska dla rodziny 



Sytuacja gmin w województwie małopolskim 
– opieka nad dziećmi do lat 3 

Sytuacja gmin w województwie 
małopolskim – wychowanie przedszkolne 

Źródło:  Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego 
dzieci w województwie małopolskim, UMWM, Kraków 2016  

• Odsetek dzieci objętych opieką 
przedszkolną wzrósł o 92% w latach 
2007 – 2015. 

• Wsparcie ze środków EFS w latach 2007 
– 2013 wyniosło 148 mln zł.  

• Odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką 
w żłobkach wynosi 6,3% 

 

• Wsparcie ze środków EFS w latach 2014 

– 2020 wyniesie ponad 100 mln zł.  
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Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim  

cel badania: określenie uwarunkowań lokalnych i ponadlokalnych 
w zakresie skali deficytu usług opiekuńczo – wychowawczych 
świadczonych przez placówki opieki żłobkowej oraz wychowania 
przedszkolnego skierowanych do dzieci; 

struktura grupy badawczej: przedstawiciele samorządów 
gminnych WM, kadra zarządzająca i merytoryczna instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 oraz instytucji wychowania przedszkolnego, 
rodzice dzieci do lat 3 i dzieci w wieku przedszkolnym; 

opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Polityki Regionalnej, 
Kraków 2016. 

Geneza projektu: 
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Zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3 w Małopolsce  

 
Zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi 

do lat 3:  

45-48% 

 

Odsetek dzieci objętych  
opieką żłobkową:  

6,3% 

Brak działań na rzecz zwiększenia 
dostępności do usług  

40% małopolskich gmin 
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7,5% 

37,7% 

1,9% 

3,8% 

7,5% 

17,0% 

7,5% 

17,0% 

Inne rozwiązania

Zatrudnienie niani lub opiekunki

Korzystanie z usługi dziennego opiekuna
dofinansowanego przez gminę

Korzystanie z oferty klubu dziecięcego lub klubu
malucha

Opieka zapewniona przez innego członka rodziny,
który zrezygnuje z pracy

Opieka zapewniona przez innego członka rodziny,
który jest nieaktywny zawodowo

Ograniczenie pracy zawodowej lub nauki przez
jednego lub oboje z rodziców

Rezygnacja z pracy zawodowej lub nauki przez
jednego z rodziców

Konsekwencje braku dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
żłobka lub klubu dziecięcego.  
 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Raportu z „Badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi 
do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim”   
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5,7% 

16,2% 

4,1% 

32,0% 

11,5% 

30,5% 

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Żadna z powyższych

Opiekun dzienny

Niania

Klub dziecięcy

Żłobek

Preferencje rodziców w zakresie formy opieki nad dzieckiem do lat 3. 
  Niania jest najbardziej preferowaną formą opieki   

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Raportu z „Badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi 
do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim”   
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Ocena sytuacji małopolskich gmin w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. 
 162 gminy w Małopolsce charakteryzują się „bardzo złą” (8,2%), „złą” (33%) lub 
„umiarkowanie złą” (47,8%) sytuacją - 89% proc. wszystkich gmin. 

 

Dobra 

Zła 

Bardzo 
dobra 

89,0% gmin 

10,4% gmin 

0,6% gmin 
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Projekt „Małopolska Niania” 
 – pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 

C
el

e 
p

ro
je

kt
u

: 1.  

Pilotażowe wsparcie 
wybranych gmin 
województwa małopolskiego 
z „bardzo złą” lub „złą” 
sytuacją w dostępie do usług 
opieki nad dziećmi do lat 3.  

2.  

Wsparcie godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym 
poprzez dofinansowanie do 
zatrudnienia niani. 

3.  
 

Wsparcie rozwiązań na rzecz 
łączenia życia zawodowego  
z obowiązkami rodzinnymi 
(sprawowanie opieki nad 
dziećmi) jako istotnych 
elementów polityki prorodzinnej 
Województwa Małopolskiego. 
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Dobczyce

Myślenice

Sułkowice

Chełmiec

Korzenna

Grybów

Krynica-Zdrój

Łącko
Stary Sącz

Czarny Dunajec

Jabłonka

Nowy Targ

Kęty

Oświęcim

Lisia Góra

Wojnicz

Bukowina Tatrzańska

Wadowice

Dębno
Bochnia

Nowy Wiśnicz

Alwernia

Dąbrowa Tarnowska

Biecz

Mogilany

Krzeszowice

Skawina

Wielka Wieś

Świątniki Górne

Mszana Dolna

 Charakterystyka gmin wg sytuacji w zakresie 
 opieki nad dziećmi do lat 3: 

bardzo zła

zła

brzeskibocheński

chrzanowski

dąbrowski

gorlicki

krakowski

limanowski

miechowski

myślenicki

nowosądecki

nowotarski

olkuski

oświęcimski

proszowicki

suski

tarnowski

tatrzański

wadowicki

Tarnów

wielicki

Nowy Sącz

Kraków

Zasięg projektu – 30 gmin  
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Montaż finansowy projektu. 

Wkład 
Województwa 
Małopolskiego  

500 000 zł 

Wkład 
samorządów 

gminnych 

250 000 zł 

Budżet 
projektu 

750 000 zł 
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Adresaci projektu. 

Rodzice 

mieszkańcy 
województwa 
małopolskiego  

posiadający dzieci  
w wieku do lat 3 

aktywni zawodowo 
(planujący powrót do 

zatrudnienia po 
upływie okresu urlopu 

macierzyńskiego / 
rodzicielskiego / 

wychowawczego ) 
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Wysokość świadczenia „Małopolska Niania”. 

Świadczenie w wysokości 
1 500 zł/m-c 

WM  
1 000 zł 

Gmina 
500 zł 

Rodzice 
wkład 
własny 

Okres wypłaty świadczenia:  
średnio 10 miesięcy na przestrzeni lat 2017/2018 
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Procedura realizacji projektu. 

Samorząd 
Województwa 
Małopolskiego 

            Samorząd gminy 

CEL: 
Wspieranie 

rodziny  
w godzeniu 

życia 
zawodowego 
z rodzinnym 

- ogłoszenie naboru dla 
gmin; 

- udzielenie pomocy 
finansowej na podstawie 
umów z gminami  
w oparciu o uchwałę 
Sejmiku WM; 

- ustanowienie uchwałą 
Rady Gminy świadczenia 
„Małopolska Niania”  
w oparciu o przepisy 
ustawy  o  świadczeniach 
rodzinnych; 
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Obowiązki gminy w realizacji projektu: 

- przyjęcie jednolitej nazwy świadczenia „Małopolska Niania” oraz 
wspólnych zasad promocji 

- zapewnienie wkładu własnego 

- wyłączenie zatrudnienia  niani będącej  członkiem rodziny 
wnioskującej o wsparcie,  z wyjątkiem sytuacji, w której członek 
rodziny – kandydat na nianię  jest osobą nieaktywną zawodowo  
i nie przekroczył w dniu zawarcia i w okresie trwania umowy 
odpowiednio: kobieta – 60 lat, mężczyzna 65 lat 
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Co gminy mogą brać pod uwagę przy rekrutacji rodzin?  

sprawowanie opieki nad dzieckiem / dziećmi, które 
bezpośrednio po okresie realizacji projektu będą 

mogły uczęszczać do przedszkola 

zatrudnienie niani będącej osobą w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. m.in. osobą bezrobotną 

powyżej 50 roku życia 

posiadanie dziecka/ dzieci z niepełnosprawnością 

samotne wychowywanie dziecka /dzieci 

wielodzietność 



 
Wszelkich informacji udziela: 

 
Regionalny Ośrodek Polityki  

Społecznej w Krakowie 
ul. Piastowska 32, Kraków 
 biuro@rops.krakow.pl 
  akosiba@rops.krakow.pl 

  12 422 06 36 w. 21 
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Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  


