
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

29.09.2020 r. Żłobki i kluby dziecięce w 2019 roku 
 

W ostatnich latach w województwie podkarpackim, 
systematycznie rośnie liczba placówek opieki 
instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Wzrasta także liczba dzieci w nich przebywających. Są 
jednak powiaty, w których jest tylko jedna placówka, 
a w powiecie leskim w 2019 roku nie było jej w ogóle. 

Na koniec 2019 roku w województwie podkarpackim 
funkcjonowało łącznie 201 żłobków (razem z klubami dziecięcymi oraz 1 oddziałem 
żłobkowym). Samych żłobków było 175. 

Łącznie placówki te dysponowały 7857 miejscami, w tym 7297 miejscami w żłobkach. We 
wszystkich placówkach przebywało łącznie 7170 dzieci (stan na 31.12.2019 r.).  

Największą liczbą żłobków wśród powiatów ziemskich dysponował powiat rzeszowski – 
30 placówek. W powiecie leskim nie było żadnego żłobka, ani klubu dziecięcego, natomiast 
po jednym żłobku miały powiaty: bieszczadzki, brzozowski i przemyski. Z powiatów grodzkich 
najwięcej placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 było w Rzeszowie – 
42, następnie w Przemyślu – 13 (8 żłobków i 5 klubów dziecięcych), Krośnie – 7 i w 
Tarnobrzegu – 6 (5 żłobków i 1 klub dziecięcy). 

W 2019 roku na Podkarpaciu łączna liczba żłobków, klubów dziecięcych wzrosła 
w porównaniu do 2018 roku o 27 placówek (w 2018 roku nie było żadnego oddziału 
żłobkowego). Liczba miejsc zwiększyła się o 1193. W placówkach przebywało o 961 dzieci 
więcej w porównaniu z 2018 r. (stan w dniu 31.12.2018 r.).  

  

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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Kobiety stanowiły 99,6% per-
sonelu w żłobkach, klubach 
dziecięcych i w oddziale żłob-
kowym na Podkarpaciu 
w 2019 roku. 

18,0% 
Wzrost liczby miejsc w żłobkach, 
klubach dziecięcych i oddziałach 
żłobkowych w 2019 roku r/r 
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