
DZIAŁ IX  CHAPTER IX 
EDUKACJA I WYCHOWANIE  EDUCATION 

Uwagi ogólne  General notes 

1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgod-
nie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 
oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 910), 
ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1327) 
oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity 
Dz. U. poz. 1668, z późniejszymi zmianami). 

W roku szkolnym 2020/21 dzieci 6-letnie są 
objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygoto-
wania przedszkolnego w placówkach wychowania 
przedszkolnego, zaś dzieci 7-letnie obowiązkiem 
szkolnym. Nauka jest obowiązkowa do ukończe-
nia 18 roku życia. 

 1. The educational system in Poland functions 
according to the Act of 14 December 2016, the 
Law on School Education (consolidated text 
Journal of Laws 2020 item 910 as amended), the 
Act of 7 September 1991 on the Education Sys-
tem (consolidated text Journal of Laws 2020 item 
1327) and the Act of 20 July 2018the Law on 
Higher Education and Sciences (consolidated text 
Journal of Laws item 1668 as amended). 

In the 2020/21 school year, one-year pre-
school praparation in pre-primary education 
establishments is compulsory for children aged  
6, while children aged 7 are covered by full-time 
compulsory education which lasts until the age of 
18. 

Od 1 września 2017 r. rozpoczęto reformę 
systemu edukacji, która wprowadziła 8-letnią 
szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształ-
cące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szko-
łę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia 
oraz zlikwidowała gimnazja. 

 
Since 1 September 2017, the new school sys-

tem has been implemented, introducing 8-year 
primary school, 4-year general secondary school, 
5-year technical secondary school, 3-year stage  
I sectoral vocational school, 2-year stage II sec-
toral vocational school. Lower secondary schools 
have been abolished. 

2. Prezentowane dane obejmują:  2. The presented data include: 

1) placówki wychowania przedszkolnego;  1)  pre-primary education establishments; 

2) szkoły dla dzieci i młodzieży oraz dla doro-
słych: 

 
2)  schools for children and youth as well as adults: 

a) podstawowe,        a)  primary schools, 
b) gimnazja,        b)  lower secondary schools, 
c) ponadgimnazjalne, w tym policealne;        c)  post-primary schools, of which post- 

           -secondary schools; 

3) uczelnie.  3)  higher education institutions. 

3. Dane obejmują szkoły i placówki prowadzone 
przez jednostki administracji centralnej (rządo-
wej), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, 
powiaty i województwo) oraz inne osoby prawne 
i fizyczne. 

 
3. Data include schools and establishments 

managed by central (government) units and local 
government units (gminas, powiats and voivod-
ship) as well as by other legal and natural per-
sons. 

4. Szkoły (z wyjątkiem uczelni) i placówki mogą 
być publiczne, niepubliczne oraz niepubliczne  
o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoła niepu-
bliczna może uzyskać uprawnienia szkoły pu-
blicznej, jeżeli realizuje minimum programowe 

 
4. Schools (with the exception of higher educa-

tion institutions) and establishments can be pub-
lic, non-public and non-public with the compe-
tence of a public school. A non-public school can 
obtain the competence of a public school, if it 
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oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania 
uczniów ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki, 
umożliwiające uzyskanie świadectw lub dyplo-
mów państwowych. Jednostki administracji cen-
tralnej (rządowej) i jednostki samorządu teryto-
rialnego mogą prowadzić tylko szkoły publiczne. 

implements the minimum programme as well as 
applies the principles of classifying and promoting 
pupils and students as established by the Minister 
of Education and Science, enabling students to 
obtain state certificates or diplomas. Central 
(government) administration units and local gov-
ernment units can administer public schools only. 

Uczelnie mogą być publiczne i niepubliczne; 
uczelnie niepubliczne tworzone są na podstawie 
zezwolenia Ministra Edukacji i Nauki. 

 
Higher education institutions can be public 

and non-public; non-public higher education 
institutions are established on the basis of 
a permit of the Minister of Education and Science. 

5. Szkoły dla dzieci i młodzieży (łącznie ze 
specjalnymi) obejmują: 

 
5. Schools for children and youth (including 

special schools) include: 

1) szkoły podstawowe, w tym szkoły filialne, 
szkoły artystyczne niedające uprawnień zawo-
dowych, realizujące jednocześnie program 
szkoły podstawowej; 

 
1) primary schools, of which sports schools and 

athletic schools (excluding special schools), 
branch schools (excluding special schools), art 
schools not leading to professional certification 
(excluding special schools) simultaneously 
conducting a primary school programme; 

2) gimnazja;  2) lower secondary schools; 

3) szkoły ponadpodstawowe:  3) post-primary schools: 

a) 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające 
do pracy, 

 a) 3-year special job-training schools, 

b) 3-letnie branżowe szkoły I stopnia (do roku 
szkolnego 2016/17 2–3-letnie zasadnicze 
szkoły zawodowe), 

 b) 3-year stage I sectoral vocational schools 
(until the 2016/17 school year, 2–3-year, 
basic vocational schools), 

c) 2-letnie branżowe szkoły II stopnia,  c) 2-year stage II sectoral vocational schools, 
d) 4-letnie licea ogólnokształcące (do roku 

szkolnego 2018/19 szkoły 3-letnie), 
 d) 4-year general secondary schools (until the 

2018/19 school year, 3-year schools), 
e) 5-letnie technika (do roku szkolnego 

2018/19 szkoły 4-letnie), 
 e) 5-year technical secondary schools (until 

the 2018/19 school year, 4-year schools), 
f)  ogólnokształcące szkoły artystyczne dające 

uprawnienia zawodowe (bez szkół specjal-
nych), które prezentuje się z wyłączeniem 
szkół realizujących wyłącznie kształcenie 
artystyczne, 

 f) general art schools leading to professional 
certification (excluding special schools), 
with the exception of schools providing art 
education only, 

g) funkcjonujące do roku szkolnego 2013/14 
3-letnie licea profilowane oraz 2-letnie uzu-
pełniające licea ogólnokształcące i 3-letnie 
technika uzupełniające dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych. 

 g) operating until the 2013/14 school year: 
     3-year specialised secondary schools, as 

well as 2-year supplementary general sec-
ondary schools and 3-year supplementary 
technical secondary schools for graduates 
of basic vocational schools. 

6. Szkoły policealne – kształcące w formie dzien-
nej, wieczorowej, zaocznej i stacjonarnej – obejmują: 

 
6. Post-secondary schools – educating in day, 

evening, part-time and full-time mode – comprise: 
1) szkoły policealne (1-, 1,5- lub 2-letnie), łącznie 

ze szkołami specjalnymi; 
 1) post-secondary schools (1-, 1,5- or 2-year), 

including special schools; 
2) kolegia pracowników służb społecznych  

(3-letnie); 
 2) colleges of social work (3-year); 

3) funkcjonujące do roku szkolnego 2015/16 
3-letnie: nauczycielskie kolegia języków ob-
cych, kolegia nauczycielskie, w których absol-
wentom nie nadawano tytułu licencjata. 

 3) 3-year foreign language teacher training col-
leges and teacher training colleges operating 
until the 2015/16 school year, which did not 
confer the Bachelor’s degree. 
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7. Uczelnie realizują kształcenie w formie stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych. Informacje 
z zakresu uczelni: 

 
7. Higher education institutions includes full- 

-time and part-time programmes. Data regarding 
tertiary education: 

1) do roku akademickiego 2015/16 podawano 
łącznie z nauczycielskimi kolegiami języków 
obcych i kolegiami nauczycielskimi, w których 
absolwentom nadawano tytuł licencjata; 

 1) until the 2015/16 academic year include for-
eign language teacher training colleges and 
teacher training colleges in which graduates 
received the title of licentiate; 

2) obejmują cudzoziemców studiujących  
w Polsce (w tym studiujący w filiach polskich 
uczelni za granicą); 

 2) include foreigners studying in Poland (includ-
ing students at branch campuses of Polish 
higher education institutions operating 
abroad); 

3) nie obejmują Polaków studiujących za granicą 
(z wyjątkiem osób studiujących w filiach pol-
skich uczelni za granicą); 

 3) do not include Poles studying abroad (with an 
exception of persons at branch campuses of 
Polish higher education institutions operating 
abroad); 

4) do roku akademickiego 2012/13 nie obejmują 
uczelni resortu obrony narodowej. 

 4) until the 2012/13 academic year, do not in-
clude higher schools of the Ministry of National 
Defence. 

Studentów i absolwentów wykazano zgodnie 
z siedzibą poszczególnych uczelni łącznie 
z filiami.  

 
Data on students and graduates are  

given according to the seats of higher education 
institutions including their branches. 

8. Szkoły doktorskie funkcjonujące od roku 
akademickiego 2019/20 są zorganizowaną formą 
kształcenia doktorantów, prowadzoną przez 
uprawnione uczelnie i instytuty w co najmniej 
dwóch dyscyplinach. Kształcenie doktoranta 
przygotowuje do uzyskania stopnia doktora  
i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. 

 
8. Doctoral schools operating from the 2019/20 

academic year are an organised form of doctoral 
education, provided by authorised higher educa-
tion institutions and institutes in at least two disci-
plines. The education prepares students for doc-
toral degree and ends upon submitting the doc-
toral dissertation. 

9. Szkoły dla dorosłych kształcące w formie 
stacjonarnej, zaocznej i na odległość – obejmują: 

 
9. Schools for adults – educating in full-time, 

extramural and in distance form – comprise: 

1) szkoły podstawowe dla dorosłych;  1) primary schools for adults; 

2) funkcjonujące do roku 2019/20 gimnazja dla 
dorosłych; 

 2) lower secondary schools for adults (function-
ing until the 2019/20 school year); 

3) szkoły ponadpodstawowe:  3) post-primary schools: 

a) 3 lub 4-letnie licea ogólnokształcące dla do-
rosłych, 

 a) 3 or 4-year general secondary schools for  
adults, 

b) funkcjonujące do roku szkolnego:  b) operating until the school year: 
– 2013/14 – 2-letnie uzupełniające licea 

ogólnokształcące dla dorosłych dla absol-
wentów zasadniczych szkół zawodowych, 

 – 2013/14 – 2-year supplementary second-
ary schools for adults for graduates of 
basic vocational schools,  

– 2014/15 – 2–3-letnie zasadnicze szkoły 
zawodowe dla dorosłych oraz 3-letnie li-
cea profilowane dla dorosłych, 

 – 2014/15 – 2–3-year basic vocational 
schools for adults and 3-year specialised 
secondary schools for adults, 

– 2015/16 – 3-letnie technika uzupełniające 
dla dorosłych na podbudowie programo-
wej zasadniczej szkoły zawodowej oraz  
4-letnie technika dla dorosłych. 

 – 2015/16 – 3-year supplementary technical 
secondary schools for adults based on the 
basic vocational school curriculum, as well 
as 4-year technical secondary schools for 
adults. 

10. Szkoły specjalne organizowane są dla dzie-
ci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym dla młodzieży z niepełnosprawno-

 
10.  Special schools are organised for disabled 

children and youth with special educational needs 
including youth with disabilities. Education may be 
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ściami. Kształcenie może być realizowane  
w systemie szkolnym lub w formie indywidualnej. 
Kształcenie specjalne odbywa się w szkołach 
ogólnodostępnych (w których tworzone są oddzia-
ły specjalne lub klasy integracyjne i ogólnodo-
stępne), w funkcjonujących samodzielnie szkołach 
specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, innych placówkach oświatowo-
wychowawczych lub w placówkach wykonujących 
działalność leczniczą (łącznie z zakładami lecz-
nictwa uzdrowiskowego). 

conducted within the school system or individual-
ly. Education occurs in mainstream schools (in 
which special or integrational and main-stream 
sections are established), in special schools 
operating independently as well as in special 
educational care centres, other educational insti-
tutions or in the units performing health care 
activities (including health resort treatment). 

11. Dane o nauczycielach akademickich doty-
czą zatrudnionych na stanowiskach: profesora, 
profesora uczelni, docenta, adiunkta, asystenta  
i innych. 

 
11. Data on academic teachers concern the 

positions of: professor, associate professor, 
assistant professor and assistant lecturer and 
others. 

Dane o nauczycielach dotyczą pełnozatrud-
nionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych. 

 Data regarding teachers concern full-time and 
part-time paid employees converted into full-time 
equivalents. 

12. Studia podyplomowe – forma kształcenia, 
na którą są przyjmowani kandydaci posiadający 
kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, pro-
wadzona w uczelniach lub instytutach, kończąca 
się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. 

 
12.  Non-degree postgraduate programmes –           

a level of education open to first cycle degree 
folders and provided by higher education institu-
tions or institutes, leading to the award of post-
graduate qualifications. 

13. Studia doktoranckie (studia trzeciego sto-
pnia), prowadzone przez uprawnioną jednostkę 
organizacyjną uczelni lub instytut, na które są 
przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje 
drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem 
kwalifikacji trzeciego stopnia. 

 
13.  Doctoral studies (third-cycle programmes), 

conferred by an authorised academic unit of  
a higher education institution or an institute, 
leading upon successful completion to the award 
of a third cycle qualification. 

14. Dane dotyczące:  14. Data regarding: 
1) wychowania przedszkolnego oraz szkół (poza 

uczelniami) podano według stanu na początku 
roku szkolnego; dane o absolwentach – na ko-
niec roku szkolnego; 

 1) pre-primary education and schools (excluding 
higher education institutions) are provided as 
of the beginning of the school year; data con-
cerning graduates – as of the end of the 
school year; 

2) uczelni – prezentuje się według stanu w dniu 
31 grudnia (do roku akademickiego 2017/18 – 
w dniu 30 listopada); studenci są wykazywani 
tyle razy na ilu kierunkach studiują; dane 
o absolwentach dotyczą osób, które uzyskały 
dyplomy ukończenia studiów w okresie od  
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (do roku aka-
demickiego 2017/18 absolwenci wykazywani 
byli z danego roku akademickiego). 

 2) higher education institutions – are presented 
as of 31 December; students are indicated 
correspondingly on the number of fields of ed-
ucation which they study; data regarding grad-
uates concern persons who obtained higher 
education diplomas between 1 January and  
31 December 2020 (until the 2017/18 academ-
ic year, graduates were reported from the giv-
en academic year). 

15. Współczynnik skolaryzacji:  15. Enrolment rate: 
1) brutto jest to relacja liczby osób uczących się 

(stan na początku roku szkolnego) na danym 
poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) 
do liczby ludności (stan w dniu 31 grudnia) 
w grupie wieku określonej jako odpowiadającej 
temu poziomowi nauczania; 

 1) gross – is the ratio of the number of pupils or 
students (as of the beginning of the school 
year) at a given level of education (regardless 
of age) to the population (as of 31 December) 
in the age group defined as corresponding to 
this level of education; 

2) netto jest to relacja liczby osób uczących się 
(stan na początku roku szkolnego) na danym 

 2) net – is the ratio of the number of pupils or 
students (as of the beginning of the school 
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poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) 
do liczby ludności (stan w dniu 31 grudnia) 
w grupie wieku określonej jako odpowiadającej 
temu poziomowi nauczania. 

year) at a given level of education (in a given 
age group) to the population (as of 31 Decem-
ber) in the age group defined as correspond-
ing to this level of education. 

16. Prezentowane informacje, z wyjątkiem da-
nych o uczelniach, opracowano na podstawie 
systemu informacji oświatowej administrowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Nauki.  

 16. The presented information, excluding the 
data on higher education institutions, has been 
compiled on the basis of the Educational Infor-
mation System administered by the Ministry of 
Education and Science. 

Od roku akademickiego 2017/18 dane 
o uczelniach, z wyjątkiem danych o części uczelni 
prowadzonych przez kościoły i inne związki wy-
znaniowe opracowano na podstawie Zintegrowa-
nego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 
Wyższym POL-on administrowanego przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki. 

 
Since the 2017/18 academic year, data on 

higher education institutions, except for the data 
on some higher schools run by churches and 
other religious associations, have been compiled 
on the basis of POL-on, the Integrated System of 
Information on Science and Higher Education, 
administered by the Ministry of Education and 
Science. 

17. Dane (poza uczelniami i szkołami dla do-
rosłych) prezentuje się, jeśli nie zaznaczono 
inaczej, łącznie ze szkołami specjalnymi. 

 
17. Data (excluding higher education institutions 

and schools for adults) are presented together 
with special schools, if not otherwise stated. 
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TABL. 1 (79). EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA 

EDUCATION BY LEVEL 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

SZKOŁY     SCHOOLS 

Podstawowe ................................... 150 163 202 200 Primary 

Gimnazja ........................................ 106 116 . . Lower secondary 

Specjalne przysposabiające 
  do pracy ........................................ 9 11 12 12 Special job-training  

Branżowe I stopniaa........................ 27 26 24 23 Stage I sectoral vocationala 

Branżowe II stopnia ....................... . . . 2 Stage II sectoral vocational 

Licea ogólnokształcące ................. 55  51 70 70 General secondary 

Uzupełniające licea ogólno- 
  kształcące ..................................... 1 . . . 

Supplementary general 
  secondary 

Licea profilowane ........................... 10 . . . Specialised secondary 

Technika ........................................ 30 28 28 28 Technical secondary 

Technika uzupełniające .................. 2 . . . 
Supplementary technical 
  secondary 

Ogólnokształcące artystyczneb … 4 4 4c 4d General artb 

Policealne ....................................... 83 72 46 45 Post-secondary 

Uczelnie .......................................... 22 21 20e 19 Higher education institutions 

Dla dorosłych .................................. 69 37 28 25 For adults 

   podstawowe ................................ – – 3 2    primary 

   gimnazja ...................................... 1 5 . .    lower secondary 

   zasadnicze zawodowe ................ 2 . . .    basic vocational 

   licea ogólnokształcące ................ 24 32 25 23    general secondary 

   uzupełniające licea ogólno- 
     kształcące .................................. 23 . . . 

   supplementary general 
     secondary 

   licea profilowane .......................... 1 . . .    specialised secondary 

   technika ....................................... 3 – . .    technical secondary 

   technika uzupełniające ................ 15 – . . 
   supplementary technical 
     secondary 

a W latach szkolnych 2010/11 i 2015/16 zasadnicze szkoły zawodowe. b Dające uprawnienia zawodowe. c Ponadto 
2 szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne. d Ponadto 6 szkół artystycznych realizujących wyłącz-
nie kształcenie artystyczne. e Łącznie z 1 szkołą wyższą, będącą w trakcie likwidacji, w której wykazano wyłącznie absol-
wentów. 

a In the 2010/11 and 2015/16 school years, basic vocational schools. b Leading to professional certification. c Moreo-
ver, 2 art schools giving only artistic education. d Moreover, 6 art schools giving only artistic education. e Including one 
tertiary education institution, undergoing liquidation process, which reported only graduates. 
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TABL. 1 (79). EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA (cd.) 

EDUCATION BY LEVEL (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

DZIECI, UCZNIOWIE I STUDENCI     CHILDREN, PUPILS AND STUDENTS 

Wychowanie przedszkolneh ............ 5306 7870 7499 7885 Pre-primary educationh 

Szkoły:     Schools: 

   podstawowe ................................. 35833 42636 55930 57801    primary 

   gimnazja ...................................... 19113 17713 . .    lower secondary 

   specjalne przysposabiające 
     do pracy ..................................... 217 227 244 255 

    
   special job-training 

   branżowe I stopniaa ..................... 3470 2493 2533 2462    stage I sectoral vocationala 

   branżowe II stopnia .................... . . . 75    stage II sectoral vocational 

   licea ogólnokształcące ................. 18555 15747 23083 22993    general secondary 

   uzupełniające licea ogólno- 
     kształcące .................................. 59 . . . 

   supplementary general 
     secondary 

   licea profilowane .......................... 618 . . .    specialised secondary 

   technika ....................................... 10974 10807 14240 13793    technical secondary 

   technika uzupełniające ................ 64 . . . 
   supplementary technical  
     secondary 

   ogólnokształcące artystyczneb .... 655 621 653f 636g    general artb 

   policealne .................................... 13808 12209 8602 11845    post-secondary 

   uczelnie ....................................... 188511 161719 129256 129840    higher education institutions 

   dla dorosłych ............................... 5788 3226 1994 2482    for adults 

     podstawowe .............................. – – 63 21       primary 

     gimnazja ................................... 88 99 . .       lower secondary 

     zasadnicze zawodowe ............. 77 . . .       basic vocational 

     licea ogólnokształcące ............... 2750 3127 1931 2461       general secondary 

     uzupełniające licea ogólno- 
       kształcące ............................... 1570 . . . 

      supplementary general 
        secondary 

     licea profilowane ....................... 11 . . .       specialised secondary 

     technika .................................... 128 – . .       technical secondary 

     technika uzupełniające ............. 1164 – . . 
      supplementary technical 
        secondary 

a W latach szkolnych 2010/11 i 2015/16 zasadnicze szkoły zawodowe. b Dające uprawnienia zawodowe. f Ponadto 
410 uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. g Ponadto 913 uczniów szkół artystycz-
nych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. h Dotyczy dzieci w wieku 6 lat, w roku szkolnym 2015/16 w wieku 
5 lat, objętych edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego, ujętych również w tabl. 22 na str. 177. 

a In the 2010/11 and 2015/16 school years, basic vocational schools. b Leading to professional certification. 
f Moreover, 410 students of art schools giving only artistic education. g Moreover, 913 students of art schools giving only 
artistic education. h Concerns children aged 6, in the 2015/16 school year aged 5, attending pre-primary education estab-
lishments, also described in table 22 on page 177. 
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TABL. 1 (79). EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA (dok.) 

EDUCATION BY LEVEL (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

ABSOLWENCI     GRADUATES 

Szkoły:     Schools: 

   podstawowe ................................ 5681 6206 5463 .    primary 

   gimnazja ...................................... 6248 5833 . .    lower secondary 

   specjalne przysposabiające 
     do pracy ..................................... 54 61 47 .    special job-training 

   branżowe I stopniaa .................... 1072 719 543 .    stage I sectoral vocationala 

   licea ogólnokształcące ................ 6093 4993 5087 .    general secondary 

   uzupełniające licea ogólno- 
     kształcące .................................. 22 . . . 

   supplementary general 
     secondary 

   licea profilowane .......................... 256 . . .    specialised secondary 

   technika ....................................... 2445 2312 2630 .    technical secondary 

   technika uzupełniające ................ 11 . . . 
   supplementary technical  
     secondary 

   ogólnokształcące artystyczneb .... 94 112 118i .    general artb 

   policealne .................................... 4170 3587 2446 .    post-secondary 

   uczelnie ....................................... 48108 44070 32773k .    higher education institutions 

   dla dorosłych ............................... 1496 900 614 .    for adults 

      podstawowe ............................. – – 16 .       primary 

      gimnazja ................................... 36 59 . .       lower secondary 

      zasadnicze zawodowe ............. 25 . . .       basic vocational 

      licea ogólnokształcące ............. 659 841 598 .       general secondary 

      uzupełniające licea ogólno- 
        kształcące ............................... 533 . . . 

      supplementary general 
        secondary 

      technika .................................... 43 . . .       technical secondary 

      technika uzupełniające ............. 200 . . . 
      supplementary technical 
        secondary 

a W latach szkolnych 2010/11 i 2015/16 zasadnicze szkoły zawodowe. b Dające uprawnienia zawodowe. i Ponadto 
104 absolwentów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. k Osoby, które uzyskały dyplomy 
ukończenia studiów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-
ne związki wyznaniowe). 

a In the 2010/11 and 2015/16 school years, basic vocational schools. b Leading to professional certification. i Moreo-
ver, 104 graduates of art schools giving only artistic education. k Persons who obtained higher education diplomas between 
1 January and 31 December 2020. 

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 
other religious associations). 



EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 
160 

TABL. 2 (80). SZKOŁY WEDŁUG ORGANÓW PROWADZĄCYCH 

SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 

szkoły 
schools 

uczniowie  
pupils 

absolwenci 
graduates 

Szkoły podstawowea................. 202 200 55930 57801 5463 
Primary schoolsa      

Jednostki administracji 
  centralnej (rządowej) ................ 1 1 258 250 – 
Central (government)  
  administration units      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ 129 129 45327 46516 4447 
Local government units      

Stowarzyszenia i inne 
  organizacje społeczne .............. 14 11 2309 2326 205 
Associations and other social  
  organisations       

Organizacje wyznaniowe ............ 15 15 4023 4114 440 
Religious organisations       

Pozostałe .................................... 43 44 4013 4595 371 
Others      

Branżowe szkoły I stopniab ….. 36 35 2777 2717 590 
Stage I sectoral vocationalb      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ 28 27 1987 1902 455 
Local government units      

Stowarzyszenia i inne 
  organizacje społeczne .............. 1 1 10 11 1 
Associations and other social  
  organisations       

Organizacje wyznaniowe ............ 1 1 31 30 13 
Religious organisations       

Pozostałe .................................... 6 6 749 774 121 
Others      

Branżowe szkoły II stopnia ….. . 2 . 75 . 
Stage II sectoral vocational      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ . 2 . 75 . 
Local government units      

Licea ogólnokształcące ........... 70 70 23083 22993 5087 
General secondary schools      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ 39 39 18023 17816 4090 
Local government units      

Stowarzyszenia i inne 
  organizacje społeczne .............. 6 5 588 575 108 
Associations and other social  
  organisations       

Organizacje wyznaniowe ............ 9 9 2444 2443 495 
Religious organisations       

Pozostałe .................................... 16 17 2028 2159 394 
Others      

a Patrz uwagi ogólne, ust. 1 na str. 152. b Łącznie ze szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy.  
a See general notes, item 1 on page 152. b Including special job-training schools. 
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TABL. 2 (80). SZKOŁY WEDŁUG ORGANÓW PROWADZĄCYCH (dok.) 

SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 

szkoły 
schools 

uczniowie 
pupils 

absolwenci 
graduates 

Technikac ................................... 32 32 14893 14429 2748 
Technical secondary schoolsc      

Jednostki administracji 
  centralnej (rządowej) ................ 4 4 653 636 118 
Central (government) 
  administration units      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ 24 24 12664 12241 2417 
Local government units      

Pozostałe .................................... 4 4 1576 1552 213 
Others      

Szkoły policealne ...................... 46 45 8602 11845 2446 
Post-secondary schools      

Jednostki administracji 
  centralnej (rządowej) ................ 1 1 180 176 91 
Central (government) 
  administration units      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ 7 6 781 634 310 
Local government units      
      

Stowarzyszenia i inne 
  organizacje społeczne .............. 1 – 1 – – 
Associations and other social  
  organisations       

Pozostałe .................................... 37 38 7640 11035 2045 
Others      

Szkoły dla dorosłych ................ 28 25 1994 2482 614 
Schools for adults      

Jednostki samorządu 
  terytorialnego ............................ 6 5 633 528 239 
Local government units      

Stowarzyszenia i inne 
  organizacje społeczne .............. 2 2 120 137 37 
Associations and other social  
  organisations       

Pozostałe .................................... 20 18 1241 1817 338 
Others      

c Łącznie ze szkołami artystycznymi ogólnokształcącymi dającymi uprawnienia zawodowe.  
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-

ne związki wyznaniowe). 
c Including general art schools leading to professional certification.  
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 

other religious associations). 
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TABL. 3 (81). WSPÓŁCZYNNIK SKOLARYZACJI 

ENROLMENT RATE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

Grupy wieku 
Age groups 

 

2015/16 2020/21 

ogółem 
total 

mężczyźni 
males 

kobiety 
females 

ogółem 
total 

mężczyźni 
males 

kobiety 
females 

w %     in % 

BRUTTO     GROSS 

Szkoły:     Schools:        

   podstawowea ....................... 7–14 93,2 92,6 94,0 101,6 101,7 101,5 
   primarya        

   branżowe szkoły I stopniabc . 15–18 14,8 18,8 10,7 11,3 14,5 7,9 
   stage I sectoral vocationalbc        

   licea ogólnokształcące ….… 15–18 102,4 83,2 121,5 105,5 86,2 125,3 
   general secondary         

   technikad ............................. 15–19 58,6 78,2 39,0 48,0 62,1 33,5 
   technical secondaryd        

   policealnee ........................... 19–21 59,1 32,1 87,2 66,5 41,6 92,6 
   post-secondarye        

NETTO     NET 

Wychowanie przedszkolnef …. 6 99,5 98,7 100,3 105,3 105,8 104,8 
Pre-primary educationf        

Szkoły:     Schools:        

   podstawowea ....................... 7–14 92,6 91,7 93,5 100,4 100,4 100,4 
   primary        

   branżowe szkoły I stopniabc . 15–18 11,4 14,4 8,4 9,2 11,9 6,4 
   stage I sectoral vocationalbc        

   licea ogólnokształcące ….… 15–18 84,1 63,1 105,1 90,2 71,9 109,1 
   general secondary         

   technikad ............................. 15–19 46,2 60,5 31,9 45,4 58,9 31,4 
   technical secondaryd        

   policealnee ........................... 19–21 22,6 11,8 33,9 15,8 8,4 23,7 
   post-secondarye        

a W roku szkolnym 2015/16 dotyczy dzieci wieku 6–12 lat. b W roku szkolnym 2015/16 zasadnicze szkoły zawodowe. 
c, d Łącznie ze szkołami: c – specjalnymi przysposabiającymi do pracy, d – artystycznymi ogólnokształcącymi dającymi 
uprawnienia zawodowe. e W roku szkolnym 2020/21 łącznie z branżowymi szkołami II stopnia. f Dotyczy dzieci objętych 
obowiązkową edukacją w placówkach wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem roku szkolnego 2015/16 – dotyczy dzieci 
w wieku 5 lat. 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki.  
a In the 2015/16 school year concerns children aged 6–12. b In the 2015/16 school year basic vocational schools. 

c, d Including: c – special job-training schools, d – general art schools leading to professional certification. e In the 2020/21 
school year, including stage II sectoral vocational schools. f Concerns children covered by compulsory education in pre-
primary education establishments, except for the 2015/16 school year – concerns children aged 5. 

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
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TABL. 4 (82). DOMY I STOŁÓWKI STUDENCKIE 

STUDENT DORMITORIES AND CANTEENS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

DOMY STUDENCKIE 
STUDENT DORMITORIES 

Domy .............................................. 50 47 47 48 Dormitories 

Miejsca ........................................... 19129 18442 17500 17718 Beds 

Korzystający:     Boarding: 

   studenci ....................................... 17094 15407 12813 8323    students 

      w % ogółu studentów .............. 9,1 9,5 9,9 6,4       in % of total students 

   uczestnicy studiów doktoranckich  541 433 269 250    students of doctoral studies 

      w % ogółu doktorantów ............ 10,1 6,4 5,1 5,1 
      in % of total students  
        of doctoral studies 

STOŁÓWKI STUDENCKIE 
STUDENT CANTEENS 

Stołówki .......................................... 9 9 8 7 Canteens 

Miejsca konsumenckie ................... 1943 1930 1520 1398 Places for consumers 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-
ne związki wyznaniowe).  

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 
other religious associations). 

 
 
 

TABL. 5 (83). SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) 

PRIMARY SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH (excluding special schools) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Szkoły ............................................. 131 143 179 178 Schools 

Oddziały ......................................... 1599 1967 2777 2943 Sections 

Uczniowie ....................................... 35286 42066 54789 56662 Pupils 

      w tym I klasa ............................. 6385 8810 7322 7387       of which grade 1 

   w tym kobiety ............................... 17315 20767 3545 3619    of which females 

Absolwenci ..................................... 5594 6119 5310 . Graduates 

   w tym kobiety ............................... 2763 3013 2554 .    of which females 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
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TABL. 6 (84). BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIAa DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) 

STAGE I SECTORAL VOCATIONAL SCHOOLSa FOR YOUTH (excluding special schools) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Szkoły ............................................. 21 20 17 16 Schools 

Oddziały .......................................... 126 98 103 99 Sections 

Uczniowie ....................................... 3025 2198 2190 2116 Students 

      w tym I klasa ............................. 1286 799 1228 623       of which grade 1 

   w tym kobiety ............................... 962 736 669 692    of which females 

Absolwenci ..................................... 936 635 474 . Graduates 

   w tym kobiety ............................... 295 213 138 .    of which females 

a W latach szkolnych 2010/11 i 2015/16 zasadnicze szkoły zawodowe.  
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a In the 2010/11 and 2015/16 school years, basic vocational schools.  
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
 
 
 
 

TABL. 7 (85). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY (bez szkół 
specjalnych) WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

STUDENTS AND GRADUATES OF STAGE I SECTORAL VOCATIONAL SCHOOLS  
FOR YOUTH (excluding special schools) BY FIELDS OF EDUCATION 

PODGRUPY KIERUNKÓW 
KSZTAŁCENIAa 

2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 
NARROW FIELDS  
OF EDUCATIONa uczniowie 

students 
absolwencib 

graduatesb 

O G Ó Ł E M ................................... 2190 2116 493c 474 T O T A L 

Artystyczna ..................................... . 70 . 22 Arts 

Biznesu i administracji .................... . 95 . 12 Business and administration 

Inżynieryjno-techniczna .................. . 810 . 170 
Engineering and engineering 
  trades 

Produkcji i przetwórstwa ................. . 209 . 54 Manufacturing and processing 

Architektury i budownictwa ............. . 171 . 44 Architecture and construction 

Usług dla ludności .......................... . 761 . 172 Personal services 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b W podziale według podgrup kierun-
ków kształcenia dane dotyczą absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje 
w zawodzie. c Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a According to the International Classification of Fields of Education and Training (ISCED-F 2013). b In the breakdown 

by the narrow fields of education, data concern graduates who passed examination confirming vocational qualifications. 
c Graduates of basic vocational schools. 

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
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TABL. 8 (86). LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻYa (bez szkół specjalnych) 

GENERAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTHa (excluding special schools) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Szkoły .................................... 53 47 65 65 Schools 

Oddziały ................................. 621 536 913 917 Sections 

Uczniowie ............................... 18492 15700 22958 22884 Students 

      w tym I klasa ..................... 6087 5487 12219 5300       of which grade 1 

   w tym kobiety ....................... 11169 9794 13869 13703    of which females 

Absolwenci .............................. 6083 4979 5077 . Graduates 

   w tym kobiety ....................... 3665 3115 3129 .    of which females 

a W roku szkolnym 2010/11 łącznie z uzupełniającymi liceami ogólnokształcącymi i liceami profilowanymi. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a In the 2010/11 school year, including supplementary general secondary schools and specialised secondary schools. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
 
 
 
 
 

TABL. 9 (87). TECHNIKAa DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych) 

TECHNICAL SECONDARY SCHOOLSa FOR YOUTH (excluding special schools) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Szkoły ...................................... 29 26 26 28 Schools 

Oddziały .................................. 422 420 526 541 Sections 

Uczniowie ................................ 10857 10663 14079 13793 Students 

      w tym klasa I ..................... 2978 2965 5824 2824       of which grade 1 

   w tym kobiety ....................... 3658 3536 4634 4484    of which females 

Absolwenci .............................. 2428 2285 2602 . Graduates  

   w tym kobiety ....................... 823 791 858 .    of which females 

a W roku szkolnym 2010/11 łącznie z technikami uzupełniającymi. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a In the 2010/11 school year including supplementary technical secondary schools. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
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TABL. 10 (88). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI TECHNIKÓW DLA MŁODZIEŻY (bez szkół specjalnych)  
WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

STUDENTS AND GRADUATES OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH  
(excluding special schools) BY FIELDS OF EDUCATION 

PODGRUPY KIERUNKÓW 
KSZTAŁCENIAa 

2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 
NARROW FIELDS  
OF EDUCATIONa uczniowie 

students 
absolwencib 

graduatesb 

O G Ó Ł E M ................................... 14079 13656 2081 2602 T O T A L 

Artystyczna ..................................... . 142 . 24 Arts 

Społeczna ....................................... . 574 . 142 Social and behavioural sciences 

Biznesu i administracji .................... . 1884 . 351 Business and administration 

Fizyczna ......................................... . 18 . 5 Physical sciences 

Technologii teleinformacyjnych ...... . 3309 . 663 
Information and Communication 
  Technologies (ICTs) 

Inżynieryjno-techniczna .................. . 3860 . 727 Engineering and engineering trades 

Produkcji i przetwórstwa ................. . 85 . 10 Manufacturing and processing 

Architektury i budownictwa ............. . 658 . 138 Architecture and construction 

Rolnicza .......................................... . 50 . – Agriculture 

Weterynaryjna ................................ . 44 . – Veterinary 

Usług dla ludności .......................... . 2662 . 486 Personal services 

Ochrony i bezpieczeństwa ………... . 150 . 20 Security services 

Usług transportowych ..................... . 219 . 36 Transport services 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b W podziale według podgrup kie-
runków kształcenia dane dotyczą absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje 
w zawodzie. 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a According to the International Classification of Fields of Education and Training (ISCED-F 2013). b In the breakdown 

by narrow fields of education, data concern graduates who passed examination confirming vocational qualifications. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 

 
 
 
 
 

 
TABL. 11 (89). SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

ART SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

SZKOŁY ARTYSTYCZNE NIEDAJĄCE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 
ART SCHOOLS NOT LEADING TO PROFESSIONAL CERTIFICATION 

Szkoły ............................................. 7 8 6 6 Schools 

Uczniowie ....................................... 779 952 890 913 Pupils and students 

   w tym kobiety ............................... 468 624 586 620    of which females 

Absolwenci ..................................... 78 77 104 . Graduates 

   w tym kobiety ............................... 50 51 60 .    of which females 
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TABL. 11 (89). SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (dok.) 

ART SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DAJĄCE UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

GENERAL ART SCHOOLS LEADING TO PROFESSIONAL CERTIFICATION  

Szkoły ............................................. 4 4 4 4 Schools 

Uczniowie ....................................... 655 621 653 636 Pupils and students 

   w tym kobiety ............................... 443 432 474 460    of which females 

Absolwenci ..................................... 94 112 118 . Graduates 

   w tym kobiety ............................... 65 80 82 .    of which females 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
 
 
 

 
TABL. 12 (90). SZKOŁY POLICEALNE (bez szkół specjalnych) 

POST-SECONDARY SCHOOLS (excluding special schools) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Szkoły ............................................. 82 70 44 43 Schools 

Oddziały ......................................... 532 556 454 486 Sections 

Uczniowie ....................................... 13755 12112 8538 11785 Students 

   w tym kobiety ............................... 9015 8785 5957 8035    of which females 

Absolwenci ..................................... 4146 3537 2404 . Graduates 

   w tym kobiety ............................... 2938 2800 1867 .    of which females 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
 
 
 
 

TABL. 13 (91). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH (bez szkół specjalnych) 
WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

STUDENTS AND GRADUATES OF POST-SECONDARY SCHOOLS (excluding special schools) 
BY FIELDS OF EDUCATION 

PODGRUPY KIERUNKÓW 
KSZTAŁCENIAa 

2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 
NARROW FIELDS  
OF EDUCATIONa uczniowie 

students 
absolwencib 

graduatesb 

O G Ó Ł E M .................................. 8538 11785 2098 2404 T O T A L 

Artystyczna ..................................... . 1060 . 152 Arts 

Społeczna ....................................... . 427 . 55 Social and behavioural sciences 
 
a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b W podziale według podgrup kie-

runków kształcenia dane dotyczą absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje 
w zawodzie. 

a According to the International Classification of Fields of Education and Training (ISCED-F 2013). b In the breakdown 
by narrow fields of education, data concern graduates who passed examination confirming vocational qualifications. 
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TABL. 13 (91). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH (bez szkół specjalnych) 
WEDŁUG KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA (dok.) 

STUDENTS AND GRADUATES OF POST-SECONDARY SCHOOLS (excluding special schools) 
BY FIELDS OF EDUCATION (cont.) 

PODGRUPY KIERUNKÓW 
KSZTAŁCENIAa 

2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 
NARROW FIELDS  
OF EDUCATIONa uczniowie 

students 
absolwencib 

graduatesb 

Dziennikarstwa i informacji ............. . 294 . 6 Journalism and information 

Biznesu i administracji .................... . 1704 . 234 Business and administration 

Technologii teleinformacyjnych …... . 83 . 114 
Information and Communication 
  Technologies (ICTs) 

Weterynaryjna ................................ . 75 . 91 Veterinary 

Medyczna ....................................... . 4184 . 971 Health 

Opieki społecznej ........................... . 426 . 79 Welfare 

Usług dla ludności .......................... . 1996 . 247 Personal services 

Higieny i bezpieczeństwa pracy ….. . 967 . 58 
Hygiene and occupational 
  health services 

Ochrony i bezpieczeństwa ………... . 507 . 218 Security services 

Pozostałe ........................................ . 62 . 179 Others 

a Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Kierunków Kształcenia (ISCED-F 2013). b W podziale według podgrup kie-
runków kształcenia dane dotyczą absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje 
w zawodzie. 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a According to the International Classification of Fields of Education and Training (ISCED-F 2013). b In the breakdown 

by narrow fields of education, data concern graduates who passed examination confirming vocational qualifications. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
 
 
 
 

TABL. 14 (92). UCZELNIE  

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Uczelnie 
Higher 
educa-

tion 
institu-
tions 

Nauczycie-
le akade-

miccy 
Academic 
teachers 

Studenci 
Students 

Absol-
wenci 

Graduates 
SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ................ 2010/11 22 11481 188511 48108 T O T A L 

 2015/16 21 11634 161719 44070  

 2019/20 20a 11830 129256 32773b  

 2020/21 19 12075 129840 .  

a Łącznie z 1 szkołą wyższą, będącą w trakcie likwidacji, w której wykazano wyłącznie absolwentów. b Osoby, które 
uzyskały dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-
ne związki wyznaniowe). 

a Including one tertiary education institution, undergoing liquidation process, which reported only graduates. b Per-
sons who obtained higher education diplomas between 1 January and 31 December 2020. 

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 
other religious associations). 
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TABL. 15 (93). STUDENCI WEDŁUG UCZELNI  

STUDENTS BY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogó-
łem 

Total 

W tym 
kobiety 

Of 
which 

females 

Z liczby ogółem 
Of total 

SPECIFICATION 

studia pierwszego 
stopniaa  

i magisterskie 
jednolite 

first-cycle pro-
grammes and 

unified Master’s 
studiesa 

studia 
drugiego 
stopniab 

second- 
-cycle 

program-
mes 

studiesb stacjo- 
narne 
full- 

-time  

niestac- 
jonarne 

part- 
-time 

O G Ó Ł E M ............ 2010/11 188511 107791 94618 50318 33704 T O T A L 

 2015/16 161719 94525 89499 27156 40635  
 2019/20 129256 74536 76674 21094 31488  
 2020/21 129840 74788 77699 21431 30710  

Uniwersytet Jagielloński ............. 35650 23995 21649 2978 11023 Jagiellonian University 
   w tym Collegium Medicum ...… 4882 3545 3944 431 507    of which Collegium Medicum 
Akademia Górniczo-Hutnicza  
  im. St. Staszica …..................... 35650 23995 21649 2978 11023 

AGH University of Science 
  and Technology 

Politechnika Krakowska  
  im. T. Kościuszki ...................... 20676 6973 14578 2269 3829 Cracow University of Technology   
Uniwersytet Rolniczy  
  im. H. Kołłątaja ......................... 13130 4969 9196 1644 2290 University of Agriculture  
Uniwersytet Ekonomiczny .......... 7761 4693 5315 1216 1230 Cracow University of Economics 
Wyższa Szkoła Zarządzania 
  i Bankowości ............................. 12203 7514 5179 2580 4444 

The School of Banking and 
  Management in Cracow 

Uniwersytet Pedagogiczny  
  im. Komisji Edukacji Narodowej ..  2945 1603 482 1928 535 Pedagogical University of Krakow 
Akademia Ignatianum ................. 12504 9462 7427 2011 3066 Jesuit University Ignatianum 
Akademia Wychowania  
  Fizycznego im. B. Czecha ……. 2983 2477 1973 464 546 University of Physical Education 
Akademia Muzyczna ................... 3594 2245 2501 77 1016 Academy of Music 
Akademia Sztuk Pięknych 
  im. J. Matejki ............................. 760 422 466 – 294 

Jan Matejko Academy 
  of Fine Arts  

Akademia Sztuk Teatralnych 
  im. S. Wyspiańskiego ..........….. 996 769 794 53 149 

AST National Academy  
  of Theatre Arts 

Uniwersytet Papieski 
  Jana Pawła II ............................. 489 269 489 – – 

The Pontifical University 
  of John Paul II 

Krakowska Akademia 
  im. A. F. Modrzewskiego ........... 2559 1275 1926 159 474 

Andrzej Frycz Modrzewski 
  Krakow University  

Wyższa Szkoła Gospodarki 
  i Zarządzania ............................. 170 119 – 170 – 

University of Economy and  
  Management 

Wyższa Szkoła Ekonomii 
  i Informatyki ............................... 1840 473 519 1321 – 

College of Economics and  
  Computer Science 

Krakowska Wyższa Szkoła 
  Promocji Zdrowia ...................... 1404 1195 273 650 481 

Cracow School of Health 
  Promotion  

Wyższa Szkoła Europejska  
  im. ks. Józefa Tischnera ........... 1334 872 539 745 50 Tischner European University 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
  Publicznego i Indywidualnego 
  „Apeiron” ................................... 841 338 253 382 206 

University of Public and  
  Individual Security “Apeiron” 

a Studia zawodowe. b Studia magisterskie uzupełniające. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-

ne związki wyznaniowe). 
a Vocational studies. b Supplementary Master’s studies. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 

other religious associations). 
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TABL. 16 (94). ABSOLWENCI WEDŁUG UCZELNI 
GRADUATES BY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogó-
łem 

Total 

W tym 
kobiety 

Of 
which 

females 

Studia pierwszego 
stopniaa  

i magisterskie 
jednolite 

First-cycle pro-
grammes and 

unified Master’s 
studiesa 

Studia 
drugiego 
stopniab 

Second- 
-cycle 

program-
mes 

studiesb 

SPECIFICATION 

stacjo- 
narne 
full- 

-time  

niestac- 
jonarne 

part- 
-time 

O G Ó Ł E M ............ 2009/10 42678 27956 22629 11446 8603 T O T A L 

 2014/15 45348 28790 18424 7137 19787  
 2018/19 36792 22565 16364 4305 16123  
 2019/20 32773 20333 15343 3763 13667  
Uniwersytet Jagielloński .............. 7773 5567 3966 526 3281 Jagiellonian University  
   w tym Collegium Medicum …… 1064 818 714 97 253    of which Collegium Medicum 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
  im. St. Staszica …..................… 6571 2474 3260 421 2890 

AGH University of Science and  
  Technology 

Politechnika Krakowska 
  im. T. Kościuszki ....................... 3117 1366 1685 230 1202 Cracow University of Technology   
Uniwersytet Rolniczy 
  im. H. Kołłątaja .......................... 2324 1541 1055 193 1076 University of Agriculture 
Uniwersytet Ekonomiczny …....... 4500 3115 1766 760 1974 Cracow University of Economics 
Wyższa Szkoła Zarządzania 
  i Bankowości ............................. 230 175 2 11 217 

The School of Banking and 
  Management in Cracow 

Uniwersytet Pedagogiczny 
  im. Komisji Edukacji Narodowej  2869 2319 1239 336 1294 Pedagogical University of Krakow 
Akademia Ignatianum ................. 833 723 426 129 278 Jesuit University Ignatianum 
Akademia Wychowania  
  Fizycznego im. B. Czecha …..... 889 607 426 23 440 University of Physical Education 

Akademia Muzyczna ................... 252 143 123 – – Academy of Music 
Akademia Sztuk Teatralnych 
  im. S. Wyspiańskiego ............… 239 197 154 11 74 

AST National Academy  
  of Theatre Arts 

Akademia Sztuk Pięknych 
  im. J. Matejki ............................. 79 38 79 – – 

Jan Matejko Academy  
  of Fine Arts 

Uniwersytet Papieski 
  Jana Pawła II ............................ 427 211 299 26 102 

The Pontifical University 
  of John Paul II 

Krakowska Akademia 
  im. A. F. Modrzewskiego .......... 1433 997 569 414 450 

Andrzej Frycz Modrzewski 
  Krakow University  

Wyższa Szkoła Gospodarki 
  i Zarządzania ............................ 43 32 – 43 – 

University of Economy and 
  Management 

Wyższa Szkoła Ekonomii 
  i Informatyki .............................. 179 66 35 144 – 

College of Economics and  
  Computer Science 

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń ..... 487 424 93 237 157 University of Insurance 
Krakowska Wyższa Szkoła 
  Promocji Zdrowia ...................... 351 262 114 182 55 

Cracow School of Health 
  Promotion  

Wyższa Szkoła Europejska 
  im. ks. Józefa Tischnera …..….. 177 76 52 77 48 Tischner European University 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa   
  Publicznego i Indywidualnego   
  „Apeiron” ................................... 43 32 – 43 – 

University of Public and  
  Individual Security “Apeiron” 

a Studia zawodowe. b Studia magisterskie uzupełniające. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-

ne związki wyznaniowe). 
a Vocational studies. b Supplementary Master’s studies. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 

other religious associations). 
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TABL. 17 (95). NAUCZYCIELE AKADEMICCYa W UCZELNIACH 

ACADEMIC TEACHERSa IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2015/16 2019/20 2020/21 2015/16 2019/20 2020/21 

ogółem 
total 

w tym kobiety 
of which females 

O G Ó Ł E M ......................................................... 11634 11830 12075 5020 5379 5724 
T O T A L    

Profesorowie ......................................................... 2335 . 3563 583 . 1194 
Professors    

   w tym z tytułem naukowym profesora ............... 1368 . 1176 294 . 291 
   of which titled only    

Docenci ................................................................. 22 . 3 9 . 3 
Associate professors    

   w tym ze stopniem naukowym doktora  
     habilitowanego ................................................. 3 – – – – – 
   of which with scientific degree of habilitated 
     doctorb (HD)    

Adiunkci ................................................................. 5478 . 5181 2344 . 2501 
Assistant professors    

   w tym ze stopniem naukowym doktora  
     habilitowanego ................................................. 1292 . 699 453 . 316 
   of which with scientific degree of habilitated 
     doctorb (HD)    

Asystenci ............................................................... 1940 . 2055 972 . 1165 
Assistant lecturers    

Starszy wykładowca .............................................. 1097 . . 586 . . 
Senior lecturer    

Wykładowca .......................................................... 448 . . 279 . . 
Lecturer    

Lektor .................................................................... 197 . . 163 . . 
Lector    

Instruktor ............................................................... 59 . . 35 . . 
Instructor    

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani   
  pracownicy dokumentacji i informacji 
  naukowej ............................................................. 59 . . 50 . . 
Certified librarians and certified employees
  working on documentation and scientific 
  information    

   a Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w więcej niż jednej uczelni wykazani zostali w każdym miejscu 
pracy. 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-
ne związki wyznaniowe). 

   a Teachers employed full-time in more than one institution have been shown in all workplaces. b The habilitated doc-
tor’s degree (HD), which is higher than a doctorate (second doctorate), is peculiar to Poland. The degree is awarded on the 
basis of an appropriate dissertation and is necessary for obtaining the title of professor and a professorial post in scientific 
institutions. 

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 
other religious associations). 
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TABL. 18 (96). CUDZOZIEMCYa – STUDENCI I ABSOLWENCI WEDŁUG FORM STUDIÓW  

FOREIGNERSa – STUDENTS AND GRADUATES BY MODE OF STUDY  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Studenci 
 Students 

Absolwenci 
Graduates 

SPECIFICATION 
ogółem 

total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

ogółem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

O G Ó Ł E M ................ 2010/11 2122 1132 434* 246 T O T A L 

 2015/16 7006 4047 1145 772  
 2019/20 8149 4719 1800b 1141b  
 2020/21 7811 4498 . .  
   studia:        studies: 
      stacjonarne ............................... 7332 4217 1699 1057       full-time programmes 
      niestacjonarne .......................... 479 281 101 84       part-time programmes 

a Ujęci również w pozostałych tablicach dotyczących studentów i absolwentów. b W podziale według form studiów – 
osoby, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-
ne związki wyznaniowe). 

a Also shown in other tables regarding students and graduates. b According to mode of study – persons who obtained 
higher education diplomas between 1 January and 31 December 2020. 

S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 
other religious associations). 

 
 

TABL. 19 (97). UCZESTNICY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

NON-DEGREE POSTGRADUATE PROGRAMMES STUDENTS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Uczestnicy studiów podyplomowych … 10206 9689 7638 Students of postgraduate studies 

   w tym kobiety .................................... 6892 6137 4854 of which females  

Wydane świadectwa uczestnikom  
  studiów podyplomowych .................... . 7123 . 

Certificates issued to students of  
  postgraduate studies 

   w tym kobiety .................................... . 4554 .    of which females 
 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-

ne związki wyznaniowe). 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 

other religious associations). 
 

 
TABL. 20 (98). DOKTORANCI 

DOCTORAL STUDENTS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Doktoranci:    Doctoral students: 

   na studiach doktoranckich ………….. 6810 4609 3432 in doctoral programmes 

      w tym kobiety ................................. 3719 2522 1876    of which females 

   w szkołach doktorskich ……………... . 668 1448 In doctoral schools 

      w tym kobiety ................................. . 322 674    of which females 
 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki (z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i in-

ne związki wyznaniowe). 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science (excluding the data on a part of HEIs run by churches and 

other religious associations). 
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TABL. 21 (99). SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

SCHOOLS FOR ADULTS 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Schools 

Oddziały 
Sections 

Uczniowie 
Students 

Absolwenci 
Graduates 

SPECIFICATION 
ogółem 

total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

ogółem 
total 

w tym 
kobiety 
of which 
females 

Szkoły podstawowe 2019/20 3 7 63 33 16 8 Primary schools 
 2020/21 2 5 21 5 . .  

Licea  
ogólnokształcące ..... 2019/20 25 103 1931 910 598 299 

General secondary 
  schools  

 2020/21 23 . 2461 1128 . .  

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 
 
 
 

TABL. 22 (100). WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

PRE-PRIMARY EDUCATION 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11a 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Placówki .......................................... 301 361 424 436 Establishments 

Przedszkola ..................................... 209 284 367 385 Nursery schools 
   w tym specjalne ............................ 5 7 9 9    of which special 

Oddziały przedszkolne w szkołach  
  podstawowych ............................... 77 47 40 35 

Pre-primary sections of primary 
  schools 

Punkty przedszkolne ………..……… 15 30 17 16 Pre-primary points 

Miejsca     Places 

Przedszkola ..................................... 21860 28304 31524 . Nursery schools 
   w tym specjalne ............................ 132 196 323 .    of which special 

Punkty przedszkolne ……………..… 382 853 320 . Pre-primary points 

Dzieci ............................................... 23168 26549 33245 34091 Children  
   w tym w wieku: 6 lat ...................... 5306 3206 7499 7885    of which aged: 6 
                            5 lat ...................... 6015 7870 8020 8176                            5 

Przedszkola ..................................... 20935 24882 32061 32953 Nursery schools 
      w tym specjalne ......................... 138 175 279 289       of which special 
   w tym w wieku 6 lat ....................... 4199 2795 6952 7409    of which aged 6 
                           5 lat ....................... 5495 7272 7819 7983                           5 

Oddziały przedszkolne w szkołach  
  podstawowych ............................... 1960 1029 871 850 

Pre-primary sections of primary 
  schools 

   w tym w wieku 6 lat ....................... 1107 386 491 413    of which aged 6 

Punkty przedszkolne ………..……… 273 638 313 288 Pre-primary points 

a Bez wychowania przedszkolnego w placówkach wykonujących działalność leczniczą. 
a Excluding pre-primary education in the units performing health care activities. 
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TABL. 22 (100). WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (dok.) 

PRE-PRIMARY EDUCATION (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010/11a 2015/16 2019/20 2020/21 SPECIFICATION 

Dzieci w placówkach wychowania 
  przedszkolnego na 1000 dzieci 
  w wieku:      

Children attending pre-primary 
  education establishments per 
  1000 children aged: 

3–6 lat .............................................. 858 . . 985 3–6 

3–5 lat .............................................. 855 975 . 966 3–5 

6 lat .................................................. 870 . . . 6 

5 lat .................................................. 947 995 . . 5 

Dzieci w przedszkolach na:      
Children attending nursery     
  schools per: 

1000 dzieci w wieku:     1000 children aged: 

   3–6 lat ........................................... 778 924 . .    3–6 

   6 lat ............................................... 688 . . .    6 

   5 lat ............................................... 862 919 . .    5 

1 przedszkole ................................... 100 88* 87 86 nursery school 

100 miejsc ........................................ 96 88 102 . 100 places 

a Bez wychowania przedszkolnego w placówkach wykonujących działalność leczniczą. 
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
a Excluding pre-primary education in the units performing health care activities. 
S o u r c e: data of the Ministry of Education and Science. 




