
 

 

 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie „Małopolska 

Niania 2.0” (nabór 2019) 

 

Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 
 

 

Nazwa gminy 

Ranking gmin  
w województwie 
małopolskim ze 

względu na sytuację 
w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Liczba punktów przyznanych w ramach 
Projektu "Małopolska Niania 2.0" za 

spełnienie kryterium preferencyjnego dot. 
zamieszkania na terenie o ograniczonym 

dostępie do usług opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 

Andrychów  zła 

15 pkt 

Bobowa  zła 

Bochnia (gmina wiejska) bardzo zła 

Brzesko  zła 

Bukowina Tatrzańska  zła 

Chełmiec  zła 

Czarny Dunajec  zła 

Dębno  zła 

Dobczyce  zła 

Gorlice (gmina wiejska) zła 

Grybów (gmina wiejska) bardzo zła 

Jabłonka  zła 

Kęty  zła 

Kocmyrzów-Luborzyca  zła 

Korzenna  zła 

Krynica-Zdrój  zła 

Łukowica  zła 

Maków Podhalański  zła 

Mogilany  zła 

Mszana Dolna (gmina wiejska) zła 

Muszyna  zła 

Nowy Wiśnicz  zła 

Oświęcim (gmina wiejska) zła 

Poronin  zła 

Skrzyszów  zła 

Słomniki  zła 

Stary Sącz  bardzo zła 

Sułkowice  zła 

Szczucin  zła 

Wojnicz  zła 

Zakliczyn  zła 
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Nazwa gminy 

Ranking gmin  
w województwie 
małopolskim ze 

względu na sytuację 
w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Liczba punktów przyznanych w ramach 
Projektu "Małopolska Niania 2.0" za 

spełnienie kryterium preferencyjnego dot. 
zamieszkania na terenie o ograniczonym 

dostępie do usług opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 

Alwernia  umiarkowanie zła 

10 pkt 

Babice  umiarkowanie zła 

Biały Dunajec  umiarkowanie zła 

Biecz  umiarkowanie zła 

Bochnia (gmina miejska) umiarkowanie zła 

Borzęcin  umiarkowanie zła 

Brzeszcze  umiarkowanie zła 

Budzów  umiarkowanie zła 

Bystra-Sidzina  umiarkowanie zła 

Charsznica  umiarkowanie zła 

Chełmek  umiarkowanie zła 

Ciężkowice  umiarkowanie zła 

Czchów  umiarkowanie zła 

Czorsztyn  umiarkowanie zła 

Dąbrowa Tarnowska  umiarkowanie zła 

Drwinia  umiarkowanie zła 

Gdów  umiarkowanie zła 

Gołcza  umiarkowanie zła 

Gromnik  umiarkowanie zła 

Gródek nad Dunajcem  umiarkowanie zła 

Grybów (gmina miejska) umiarkowanie zła 

Igołomia-Wawrzeńczyce  umiarkowanie zła 

Iwkowa  umiarkowanie zła 

Jerzmanowice-Przeginia  umiarkowanie zła 

Jodłownik  umiarkowanie zła 

Jordanów (gmina wiejska) umiarkowanie zła 

Kalwaria Zebrzydowska umiarkowanie zła 

Kamienica  umiarkowanie zła 

Kamionka Wielka  umiarkowanie zła 

Kłaj  umiarkowanie zła 

Koniusza  umiarkowanie zła 

Koszyce  umiarkowanie zła 

Kościelisko  umiarkowanie zła 

Kozłów  umiarkowanie zła 

Krościenko nad Dunajcem  umiarkowanie zła 

Krzeszowice umiarkowanie zła 

Książ Wielki  umiarkowanie zła 
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Nazwa gminy 

Ranking gmin  
w województwie 
małopolskim ze 

względu na sytuację 
w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Liczba punktów przyznanych w ramach 
Projektu "Małopolska Niania 2.0" za 

spełnienie kryterium preferencyjnego dot. 
zamieszkania na terenie o ograniczonym 

dostępie do usług opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 

Lanckorona  umiarkowanie zła 

10 pkt 

Laskowa  umiarkowanie zła 

Limanowa (gmina wiejska) umiarkowanie zła 

Lipinki  umiarkowanie zła 

Lipnica Wielka  umiarkowanie zła 

Lisia Góra  umiarkowanie zła 

Liszki  umiarkowanie zła 

Lubień  umiarkowanie zła 

Łabowa  umiarkowanie zła 

Łapanów  umiarkowanie zła 

Łącko  umiarkowanie zła 

Łososina Dolna  umiarkowanie zła 

Łużna  umiarkowanie zła 

Moszczenica  umiarkowanie zła 

Myślenice  umiarkowanie zła 

Nawojowa  umiarkowanie zła 

Niedźwiedź  umiarkowanie zła 

Niepołomice  umiarkowanie zła 

Nowe Brzesko  umiarkowanie zła 

Nowy Sącz  umiarkowanie zła 

Nowy Targ (gmina miejska) umiarkowanie zła 

Nowy Targ (gmina wiejska) umiarkowanie zła 

Ochotnica Dolna  umiarkowanie zła 

Olesno  umiarkowanie zła 

Olkusz  umiarkowanie zła 

Osiek  umiarkowanie zła 

Oświęcim (gmina miejska) umiarkowanie zła 

Pałecznica  umiarkowanie zła 

Pcim  umiarkowanie zła 

Piwniczna-Zdrój  umiarkowanie zła 

Pleśna  umiarkowanie zła 

Podegrodzie  umiarkowanie zła 

Polanka Wielka  umiarkowanie zła 

Przeciszów  umiarkowanie zła 
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Nazwa gminy 

Ranking gmin  
w województwie 
małopolskim ze 

względu na sytuację 
w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Liczba punktów przyznanych w ramach 
Projektu "Małopolska Niania 2.0" za 

spełnienie kryterium preferencyjnego dot. 
zamieszkania na terenie o ograniczonym 

dostępie do usług opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 

Raba Wyżna  umiarkowanie zła 

10 pkt 

Radłów  umiarkowanie zła 

Radziemice  umiarkowanie zła 

Ropa  umiarkowanie zła 

Ryglice  umiarkowanie zła 

Rytro  umiarkowanie zła 

Rzepiennik Strzyżewski  umiarkowanie zła 

Rzezawa  umiarkowanie zła 

Sękowa  umiarkowanie zła 

Siepraw  umiarkowanie zła 

Skała  umiarkowanie zła 

Skawina  umiarkowanie zła 

Słaboszów  umiarkowanie zła 

Słopnice  umiarkowanie zła 

Spytkowice (powiat nowotarski) umiarkowanie zła 

Spytkowice (powiat wadowicki) umiarkowanie zła 

Stryszawa  umiarkowanie zła 

Stryszów  umiarkowanie zła 

Sułoszowa  umiarkowanie zła 

Szaflary  umiarkowanie zła 

Szczawnica  umiarkowanie zła 

Szczurowa  umiarkowanie zła 

Szerzyny  umiarkowanie zła 

Świątniki Górne  umiarkowanie zła 

Tarnów (gmina wiejska) umiarkowanie zła 

Tokarnia  umiarkowanie zła 

Trzebinia  umiarkowanie zła 

Trzyciąż  umiarkowanie zła 

Tymbark  umiarkowanie zła 

Uście Gorlickie  umiarkowanie zła 

Wadowice  umiarkowanie zła 

Wieliczka  umiarkowanie zła 

Wielka Wieś  umiarkowanie zła 

Wierzchosławice  umiarkowanie zła 

Wolbrom  umiarkowanie zła 

Zakopane  umiarkowanie zła 

Zawoja  umiarkowanie zła 

Zembrzyce  umiarkowanie zła 

Zielonki  umiarkowanie zła 

Żabno  umiarkowanie zła 
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Nazwa gminy 

Ranking gmin  
w województwie 
małopolskim ze 

względu na sytuację 
w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Liczba punktów przyznanych w ramach 
Projektu "Małopolska Niania 2.0" za 

spełnienie kryterium preferencyjnego dot. 
zamieszkania na terenie o ograniczonym 

dostępie do usług opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 

Biskupice  umiarkowanie dobra 

5 pkt 

Bolesław (powiat dąbrowski) umiarkowanie dobra 

Brzeźnica  umiarkowanie dobra 

Bukowno  umiarkowanie dobra 

Chrzanów umiarkowanie dobra 

Czernichów  umiarkowanie dobra 

Dobra  umiarkowanie dobra 

Gnojnik  umiarkowanie dobra 

Gorlice (gmina miejska) umiarkowanie dobra 

Gręboszów  umiarkowanie dobra 

Iwanowice  umiarkowanie dobra 

Libiąż  umiarkowanie dobra 

Lipnica Murowana  umiarkowanie dobra 

Łapsze Niżne  umiarkowanie dobra 

Mędrzechów  umiarkowanie dobra 

Michałowice  umiarkowanie dobra 

Miechów  umiarkowanie dobra 

Raciechowice  umiarkowanie dobra 

Racławice  umiarkowanie dobra 

Tarnów (gmina miejska) umiarkowanie dobra 

Tomice  umiarkowanie dobra 

Trzciana  umiarkowanie dobra 

Tuchów  umiarkowanie dobra 

Wieprz  umiarkowanie dobra 

Wietrzychowice  umiarkowanie dobra 

Wiśniowa  umiarkowanie dobra 

Zabierzów  umiarkowanie dobra 

Zator  umiarkowanie dobra 
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Nazwa gminy 

Ranking gmin  
w województwie 
małopolskim ze 

względu na sytuację 
w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

Liczba punktów przyznanych w ramach 
Projektu "Małopolska Niania 2.0" za 

spełnienie kryterium preferencyjnego dot. 
zamieszkania na terenie o ograniczonym 

dostępie do usług opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 

Bolesław (powiat olkuski) dobra 

0 pkt 

Jordanów (gmina miejska) dobra 

Klucze  dobra 

Kraków  dobra 

Limanowa (gmina miejska) bardzo dobra 

Mszana Dolna (gmina miejska) dobra 

Mucharz  dobra 

Proszowice  dobra 

Rabka-Zdrój  bardzo dobra 

Radgoszcz  bardzo dobra 

Sucha Beskidzka  dobra 

Żegocina  dobra 

 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2018
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1
 Ranking przygotowano na podstawie:  

1) liczby dostępnych w gminie miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 w stosunku do liczby dzieci do 
lat 3 zamieszkałych w gminie oraz bezwzględnej liczby brakujących miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi 
do lat 3 przy założeniu, że każde dziecko do lat 3 zamieszkałe w gminie potrzebuje miejsca w instytucji 
opieki. Wartości tych zmiennych skorygowane zostały o bilans gminy w zakresie codziennych przyjazdów 
i wyjazdów do pracy tak, aby uwzględnić fakt, że do niektórych gmin więcej osób codziennie dojeżdża do 
pracy niż z nich wyjeżdża (z czego część chciałaby skorzystać z usług opiekuńczych w gminie, w której 
pracuje a nie w gminie, w której mieszka),  

2) liczby funkcjonujących w gminie żłobków i klubów dziecięcych,  
3) prognozowanej liczby dzieci w wieku żłobkowym w gminie w 2020 roku i 2025 roku. 

 


