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INFORMACJE SYGNALNE 

12.10.2022 r. Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim  
w roku szkolnym 2021/2022 
 

W roku szkolnym 2021/2022 w województwie 
kujawsko-pomorskim więcej dzieci niż rok 
wcześniej objętych było wychowaniem 
przedszkolnym. Wzrosła też liczba uczniów  
w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych 
i policealnych. Utrzymał się w skali roku, 
obserwowany w latach wcześniejszych, spadek 
liczby uczniów szkół dla dorosłych. 
W roku akademickim 2021/2022 nieznacznie 
mniej niż w roku poprzednim było studentów,  
a wyraźny spadek dotyczył doktorantów. Wzrost 
odnotowano wśród słuchaczy korzystających  
z oferty studiów podyplomowych. 

Wychowanie przedszkolne 

W końcu września 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 1067 placó-
wek wychowania przedszkolnego (4,8% wszystkich w kraju), tj. o 5 mniej niż rok wcześniej. 
Nieco ponad połowa z nich (53,8%) to przedszkola. Drugie pod względem udziału w struktu-
rze były oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (39,7%). Pozostałe (łącznie 6,5%) 
to punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego. 

Wśród placówek na wsiach większość (60,8%) stanowiły oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych. Do dyspozycji dzieci na wsiach pozostawały tam także, drugie pod względem 
liczby, przedszkola (31,3% ogółu w województwie). Z kolei w miastach przedszkola były pla-
cówkami dominującymi (76,5% wszystkich placówek). Ich uzupełnienie to oddziały przed-
szkolne przy szkołach podstawowych (18,5%) oraz punkty przedszkolne (5,1%).  

Na koniec września 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim wychowaniem przedszkol-
nym objętych było 71,8 tys. dzieci (4,9% w kraju), tj. o 3,8% więcej dzieci niż w 2020 r. Do jed-
nej placówki uczęszczało średnio 67 dzieci (w kraju 66 dzieci). Było to średnio o 2 dzieci  
na 1 placówkę więcej niż rok wcześniej. W miastach na 1 omawianą placówkę przypadało 
średnio 89 dzieci, a na wsiach 46 dzieci. W samych przedszkolach w 2021 r. było to średnio  
97 dzieci na 1 placówkę (w kraju 89 dzieci na 1 placówkę), tj. o 2 dzieci na 1 placówkę więcej 
niż rok wcześniej. Warto dodać, że w przedszkolach w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., przypa-
dało średnio 20 dzieci na 1 oddział. 

W trakcie roku szkolnego 2021/2022 w województwie kujawsko-pomorskim zapewniono 
opiekę dzieciom uchodźców z Ukrainy. Według stanu na 27 czerwca 2022 r. korzystało z niej 
2,0 tys. takich dzieci, a rozlokowano je w 1021 oddziałach placówek wychowania przedszkol-
nego spośród 3653 w województwie (stan na koniec września 2021 r.). 

W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim w różnych formach wychowania przedszkol-
nego uczestniczyło 87,4% (w Polsce 92,2%) wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat. Było to o 2,9  
p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W miastach odsetek ten (103,2%) był wyższy niż  
na wsiach (67,8%). 

Zgodnie z danymi statystycznymi z początku roku szkolnego 2021/2022 obowiązkowym  
rocznym przygotowaniem przedszkolnym w województwie kujawsko-pomorskim objętych 
było 19,2 tys. sześciolatków, tj. o 0,3 tys. dzieci mniej niż rok wcześniej. W miastach większość 
dzieci (81,7%) realizowała ten obowiązek w przedszkolach, a na wsiach w oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych (59,8%).  

  

W roku szkolnym 2021/2022  
w województwie kujawsko-po-
morskim nieco ponad połowa 
wszystkich placówek wychowa-
nia przedszkolnego (50,2%) 
działała na wsiach  

 3,8% 
wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022  

w porównaniu z rokiem poprzednim 
 

W roku szkolnym 2021/2022  
w województwie kujawsko-po-
morskim 26 dzieci odbywało  
obowiązkowe roczne przygoto-
wanie przedszkolne poza pla-
cówkami wychowania przed-
szkolnego w ramach nauczania 
domowego (w roku poprzed-
nim 33 dzieci) 
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Wykres 1. Struktura dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w miastach i na wsiach  
w roku szkolnym 2021/2022  

Szkoły podstawowe 

W roku szkolnym 2021/2022 w województwie kujawsko-pomorskim działały 703 szkoły pod-
stawowe dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi), tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej.  
W miastach było ich 280 (o 4 mniej niż rok wcześniej), a na wsiach – 423 (o 7 mniej). Więk-
szość szkół podstawowych w województwie (88,6%) to placówki samorządowe. 

W szkołach tych w omawianym roku szkolnym uczyło się 164,5 tys. dzieci i młodzieży (5,3% 
uczniów w kraju), tj. o 0,3% więcej uczniów niż rok wcześniej. W większości byli to chłopcy 
(51,5%). Do placówek w miastach uczęszczało 101,7 tys. uczniów (61,8%), a na wsiach 62,9 tys. 
dzieci i młodzieży. 

Średnio 1 oddział w szkole podstawowej (łącznie ze specjalnymi) w roku szkolnym 2021/2022 
w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w kraju, liczył 17 uczniów (tyle samo rok 
wcześniej). Na wsiach uczyło się średnio 15 uczniów w 1 oddziale, a w miastach – 18 uczniów. 
Sytuacja pod tym względem nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W omawianym roku szkolnym w szkołach podstawowych w województwie kujawsko-pomor-
skim umożliwiono naukę dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy. Według stanu na 27 
czerwca 2022 r. korzystało z niej 4,8 tys. takich dzieci, które uczyły się w 2094 oddziałach tych 
placówek spośród działających 9865 (stan na koniec września 2021 r.) w województwie. 

Szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnych 2020/2021 ukoń-
czyło 19,1 tys. dzieci i młodzieży (5,4% wszystkich absolwentów tego rodzaju szkół w kraju),  
tj. o 1,5% mniej niż w roku poprzednim. 

Edukację na etapie szkoły podstawowej kończy egzamin sprawdzający efekty kształcenia.  
Do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w dniach 24-26 maja 2022 r.1 przystąpiło  
w województwie kujawsko-pomorskim 26,9 tys. uczniów klasy VIII. Średni wstępny uzyskany 
wynik z języka polskiego wyniósł 58% (w roku poprzednim 57%), z matematyki – 53% (43%  
w 2021 r.), a z języka angielskiego – 63% (62% w 2021 r.). 

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży 

Do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim w roku 
szkolnym 2021/2022 należało 409 placówek (w tym 69 szkół specjalnych), tj. 6,1% wszystkich 
tego rodzaju szkół w Polsce. Kształciło się w nich 85,4 tys. uczniów (w tym 2,0 tys.  
w szkołach specjalnych), tj. o 1,7% więcej uczniów niż w roku poprzednim. Nieco ponad po-
łowę z nich stanowili mężczyźni (51,6%). Ze wszystkich tego typu szkół 73,6% prowadzonych 
było przez jednostki samorządu terytorialnego. 

                                                           
1 Przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi  
we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 13, 14 i 15 czerwca br. 

W 2021 r. ze wszystkich placó-
wek wychowania przedszkol-
nego zarówno w miastach,  
jak i na wsiach w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, 
najczęściej dzieci uczęszczały  
do przedszkoli  

 

Biorąc pod uwagę lokalizację 
szkół podstawowych w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim najlepiej wynik egzaminu 
ósmoklasisty wypadł w mia-
stach liczących powyżej 100 
tys. mieszkańców. Osiągnięto 
tam średnio:  
 z języka z polskiego – 62%,  
 z matematyki – 60%,  
 z języka angielskiego – 72% 
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Wykres 2. Struktura uczniów szkół ponadpodstawowych według typów szkół w roku szkolnym 
2021/2022 

Blisko połowa (47,0%) wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych (łącznie ze specjalnymi) 
w roku szkolnym 2021/2022, tj. 40,1 tys. uczniów, kształciła się w ogólnozawodowych szkołach 
średnich, do których zalicza się technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne dające upraw-
nienia zawodowe i branżowe szkoły II stopnia Było to o 1,6% więcej uczniów niż w roku po-
przednim. Udział kobiet wyniósł 41,1%. Sporym zainteresowanie cieszyła się także nauka  
w liceach ogólnokształcących, do których uczęszczało 30,4 tys. uczniów (35,6% wszystkich 
uczniów omawianego rodzaju szkół w województwie), tj. o 1,0% więcej niż w roku szkolnym 
2020/2021. Kobiety stanowiły 64,4% wszystkich uczniów. Pozostałe 14,9 tys. osób, to ucznio-
wie branżowych szkół I stopnia2. Względem poprzedniego roku szkolnego było ich o 3,3% wię-
cej. Z oferty tych szkół w przewadze korzystali mężczyźni. Udział kobiet to 35,4%.  

W trakcie omawianego roku szkolnego możliwość kształcenia w szkołach ponadpodstawo-
wych3 w województwie kujawsko-pomorskim stworzono uchodźcom z Ukrainy. Według stanu 
na 27 czerwca 2022 r. korzystało z tego 0,6 tys. osób, które uczyły się w 204 oddziałach tych 
placówek spośród 3840 (stan na koniec września 2021 r.) w województwie. 

Kształcenie w ponadpodstawowych szkołach zawodowych prowadzi do uzyskania uprawnień 
zawodowych w szerokim zakresie oferowanych kierunków kształcenia, a także otwiera absol-
wentom ścieżkę kształcenia na poziomie wyższym, co może zwiększyć ich atrakcyjność  
na rynku pracy.  

Świadectwa ukończenia szkół ponadpodstawowych (łącznie ze specjalnymi) w roku szkolnym 
2020/2021 w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało 16,4 tys. młodzieży (5,4% wszyst-
kich absolwentów tego rodzaju szkół w kraju). Było to o 1,2% osób mniej niż rok wcześniej.  

Warunkiem podjęcia dalszej nauki jest zdany egzamin maturalny. Zgodnie z informacjami 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2022 r. w województwie kujawsko-pomor-
skim do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego przy-
stąpiło w części pisemnej 13,7 tys. absolwentów szkół średnich (5,1% wszystkich w kraju).  
Było to o 2,7% osób mniej niż w roku poprzednim. Egzamin ten zdało 83,8% wszystkich osób, 
które do niego przystąpiły (w kraju 85,0%). Zdawalność egzaminu maturalnego była wyższa 
niż w 2021 r. (o 13,7 p. proc.). Lepsze wyniki uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących,  
w których egzamin zdało 87,7% osób spośród tych, którzy przystąpili do wszystkich egzami-
nów obowiązkowych, podczas gdy w technikach egzamin maturalny zdało 78,8% absolwen-
tów. 

  

                                                           
2 Łącznie ze szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy. 
3 Łącznie z oddziałami szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe kształcących wyłącznie w zakresie 
artystycznym. 

Spośród absolwentów, którzy 
przystąpili do egzaminu matu-
ralnego w województwie ku-
jawsko-pomorskim w 2022 r. 
najwięcej było absolwentów li-
ceów ogólnokształcących 
(56,4%). Absolwenci techników 
stanowili 43,6% wszystkich 
zdających 
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Wykres 3. Struktura absolwentów szkół zawodowych dla młodzieży według podgrup kierun-
ków kształceniaa w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoły policealne 

Nauka w szkołach policealnych daje możliwość kontynuacji kształcenia osobom posiadają-
cym wykształcenie średnie ogólne. W roku szkolnym 2021/2022 w województwie kujawsko- 
-pomorskim funkcjonowało 105 takich placówek. Kształciło się w nich 13,0 tys. uczniów,  
tj. o 8,3% więcej osób niż rok wcześniej. Większość uczniów to kobiety (70,4%). Szkoły police-
alne w roku szkolnym 2020/2021 ukończyło 3,4 tys. osób, tj. o 6,4% mniej niż rok wcześniej. 

W trakcie omawianego roku szkolnego możliwość kształcenia w szkołach policealnych stwo-
rzono uchodźcom z Ukrainy. Według stanu na 27 czerwca 2022 r. korzystało z niego w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 7 osób, które uczyły się w 3 oddziałach tych placówek spo-
śród 549 (stan na koniec września 2021 r.) w województwie. 

Analizując strukturę absolwentów szkół policealnych z roku szkolnego 2020/2021 według 
podgrup kierunków kształcenia zauważa się, że najwięcej, tj. blisko 1,4 tys. osób w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim ukończyło kierunki z podgrupy kierunków medycznych. Młodzież  
i dorośli licznie kończyli też kierunki kształcenia z podgrupy biznes i administracja oraz hi-
giena i bezpieczeństwo pracy (każdą z tych podgrup ukończyło po 0,5 tys. absolwentów). 
Chętnie kształcono się także na kierunkach podgrupy usług dla ludności (0,4 tys. absolwen-
tów). Wymienione podgrupy skupiły 79,3% wszystkich absolwentów szkół policealnych. 

Szkoły dla dorosłych  

Oferta kształcenia skierowana do osób dorosłych otwiera im możliwość podniesienia  
poziomu wykształcenia, uzupełnienia wiedzy, czy też zdobycia kwalifikacji zawodowych.  
Dodatkowo, korzystając z niej, osoby dorosłe mają szansę kontynuacji przerwanego z różnych 
powodów cyklu kształcenia.  

W roku szkolnym 2021/2022 w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało łącznie 61 
szkół dla dorosłych (6,8% wszystkich tego typu szkół w kraju), tj. o 19,7% mniej niż w roku po-
przednim. W ich skład wchodziły 2 szkoły podstawowe i 59 liceów ogólnokształcących. Ponad 
połowa szkół dla dorosłych (57,4%) były to placówki niepubliczne. Obecny kształt sieci tych 
placówek wynika ze zmian będących następstwem reformy systemu oświaty4.  

Łącznie w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2021/2022 edukację odbywało 5,9 tys. 
osób (6,6% wszystkich w kraju), tj. o 18,8% mniej osób niż w roku poprzednim. Wśród uczniów 
nieznacznie przeważali mężczyźni (51,2%). Licea ogólnokształcące skupiały 98,9% uczniów 
szkół dla dorosłych.  

Absolwentami omawianych szkół z roku szkolnego 2020/2021 było 2,7 tys. osób (7,9% wszyst-
kich w kraju), tj. o 3,6% więcej osób niż z roku szkolnego 2019/2020.  

                                                           
4 Źródłem zmian systemowych jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2011 r., zgodnie z którą licea profi-
lowane, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, technika oraz zasadnicze szkoły zawo-
dowe dla dorosłych zostały zlikwidowane. Od roku szkolnego 2014/2015 nie funkcjonują już uzupełniające licea 
ogólnokształcące, a od roku szkolnego 2015/2016 – licea profilowane, technika uzupełniające oraz technika. 
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Szkolnictwo wyższe 

W ostatnich latach na uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak  
w kraju, obserwuje się zmniejszanie ogólnej liczby studentów. W roku akademickim 
2021/2022 na 22 uczelniach5 w województwie studiowało 54,1 tys. osób (4,5% wszystkich  
w kraju), tj. o 0,2% mniej niż w roku poprzednim. Większość wybrała studia w trybie stacjo-
narnym (58,1%). Kobiety stanowiły 62,5% studiujących. 

Studiujący głównie decydują się na kształcenie na uczelniach publicznych. W roku akademic-
kim 2021/2022 w województwie skupiały one 60,6% wszystkich studiujących. Najczęściej  
wybieranym typem uczelni były uniwersytety. W omawianym roku akademickim kształciło się  
w nich 25,3 tys. studentów (46,7% wszystkich w województwie). Najwięcej, bo 18,4 tys., na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Ośrodki akademickie najczęściej wybierane przez studiujących to te, zlokalizowane  
w Bydgoszczy i w Toruniu. Zaledwie 6,9% studentów w roku akademickim 2021/2022 kształciło 
się poza tymi miastami, tj. we Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu, Tucholi, Świeciu  
i w Brodnicy. 

W ostatnich latach obserwowane jest wśród cudzoziemców niesłabnące zainteresowanie 
ofertą edukacyjną w województwie kujawsko-pomorskim. W roku akademickim 2020/2021  
korzystało z niej 2,7 tys. cudzoziemców, tj. o 25,0% więcej niż w roku poprzednim. Po 24. lu-
tego br. zostało zarejestrowanych łącznie 27 studentów z Ukrainy, w tym 14 na studiach sta-
cjonarnych, dla których językiem kształcenia był język polski. 

W omawianym roku akademickim studia w województwie kujawsko-pomorskim odbywało  
1,2 tys. osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich 63,0% stanowiły kobiety. 

Dyplom ukończenia uczelni w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 
2020/2021 otrzymało 12,7 tys. absolwentów6 (4,3% wszystkich w kraju). Było to o 2,1% więcej 
niż w roku poprzednim. W większości były to kobiety (68,1%). 

Wykres 4. Struktura absolwentów uczelni według grup kierunków kształceniaa w roku akademic-
kim 2020/2021 

Ponad połowa absolwentów (59,6%) ukończyła studia w trybie stacjonarnym. Większość  
otrzymała dyplomy ukończenia uczelni publicznych (64,5%). Ze wszystkich, którzy otrzymali 
dyplomy, 0,3 tys. to cudzoziemcy. Grupa absolwentów z niepełnosprawnościami liczyła  
0,4 tys. osób. 

Analizując strukturę absolwentów zauważa się, że 55,1% wszystkich absolwentów ukończyło 
studia pierwszego stopnia. Nieco ponad ¾ z nich to osoby, które otrzymały dyplom licen-
cjacki, a pozostali tytuł inżyniera. Studia drugiego stopnia ukończyło 36,7% absolwentów. Dy-
plomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich cieszyło się 8,3% absolwentów.  

                                                           
5 W tym 6 jednostek zamiejscowych. 
6 Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów w 2021 r. Dane dotyczące struktury absolwentów 
według rodzaju studiów oraz według kierunków kształcenia podano według jednostek macierzystych, pozo-
stałe dane według rzeczywistego położenia uczelni. 

W roku akademickim 
2021/2022 w województwie ku-
jawsko-pomorskim największą 
popularnością wśród studen-
tów cieszyło się kształcenie  
na uniwersytetach (25,3 tys. 
studiujących) 
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Studia podyplomowe  

Uczelnie w województwie kujawsko-pomorskim umożliwiają zainteresowanym kształcenie  
w ramach realizowanego systemu studiów podyplomowych. W końcu grudnia 2021 r. z tej 
formy poszerzania wiedzy korzystało 5,0 tys. słuchaczy (3,0% wszystkich w kraju), tj. o 21,7% 
więcej niż rok wcześniej. Większość z nich to kobiety (76,6%). Wśród słuchaczy było 18 cudzo-
ziemców. 

Większość słuchaczy (81,2%) korzystała ze studiów podyplomowych na uczelniach niepublicz-
nych w województwie kujawsko-pomorskim. Najwięcej osób poszerzało wiedzę w Wyższej 
Szkole Bankowej w Toruniu (1,7 tys. słuchaczy). Popularnością cieszyła się także nauka  
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy (1,0 tys. słuchaczy). 

Z 58 kierunków znajdujących się w ofercie kształcenia podyplomowego na uczelniach w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2021/2022, najliczniej wybierane przez 
słuchaczy było zarządzanie i administracja (1,2 tys. osób). Jednocześnie w poprzednim roku 
akademickim najwięcej słuchaczy otrzymało świadectwa ukończenia właśnie tego kierunku. 
Było to 33,7% spośród 3,2 tys. wydanych świadectw. 

Kształcenie doktorantów 

W końcu grudnia 2021 r. w studiach doktoranckich7 oraz w mających docelowo zastąpić je,  
a funkcjonujących od 1 października 2019 r. szkołach doktorskich8, uczestniczyło w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim łącznie 0,9 tys. osób (3,3% wszystkich w kraju), tj. o 10,3% osób 
mniej niż w roku poprzednim. W większości (57,3%) to kobiety. Wśród studentów było 82 cu-
dzoziemców. Z kształcenia korzystały 32 osoby z niepełnosprawnościami. 

Wykres 5. Struktura doktorantów według grup kierunków kształceniaa w roku akademickim 
2021/2022 
Stan na 31 grudnia 2021 r.  

W 2021 r. studiujący na dotychczasowych zasadach w ramach studiów doktoranckich najczę-
ściej wybierali dziedziny nauk humanistycznych (20,9% studiujących). Niemałym zaintereso-
waniem cieszyły się także dziedziny nauk medycznych (19,9% studiujących), czy też nauk spo-
łecznych (10,7% studiujących). 

W szkołach doktorskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. najwięcej przyszłych 
doktorów kształciło się w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (31,6% studiujących  
w szkołach doktorskich na uczelniach). Liczna grupa doktorantów poszerzała także wiedzę  
w dziedzinie nauk społecznych (20,9% studiujących), nauk humanistycznych (14,6%), czy też 
nauk inżynieryjno-technicznych (10,2%). 

                                                           
7 Studia doktoranckie mogą być prowadzone wg "starej" klasyfikacji dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin nau-
kowych i artystycznych (Dz.U. 2011, poz. 1065) lub "nowej" klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018, poz. 1818). Studia doktoranckie i szkoły doktorskie funkcjonują rów-
nolegle do wygaśnięcia studiów doktoranckich w 2023 r. Uwaga: studia doktoranckie prowadzą wyłącznie 
uczelnie akademickie, Instytuty PAN i badawcze oraz CMKP. 
8 Szkoły doktorskie są interdyscyplinarne, dane zbierane są tylko według dziedzin nauki (Dz.U. 2018, poz. 1818). 

W roku akademickim 
2021/2022 w województwie  
kujawsko-pomorskim najlicz-
niejsza grupa przyszłych dok-
torów (0,2 tys. osób) kształciła 
się na kierunkach przynależ-
nych do grupy nauki przyrod-
nicze, matematyka i statystyka 
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Wszystkie omawiane placówki były to placówki publiczne o profilu akademickim. Według stanu 
na koniec grudnia 2021 r. najwięcej osób odbywało tego rodzaju studia na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (74,3% wszystkich doktorantów w województwie).  

*** 

Prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów administrowanych przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki: 
─ systemu informacji oświatowej, z wyjątkiem danych o uczelniach; 
─ Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on – dane  

o uczelniach, z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i związki 
wyznaniowe. 

W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne pochodzące z portalu Otwarte Dane, do któ-
rego dostarczane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w zakresie: 
─ uczniów uchodźców z Ukrainy (na 27 czerwca 2022 r.) – [https://dane.gov.pl/pl/data-

set/2711,uczniowie-uchodzcy-z-ukrainy; pobrane 20.07.2022 r.]; 
─ nauczania domowego – [https://dane.gov.pl/pl/dataset/1963; pobrane 04.08.2022 r.]; 
─ studentów z Ukrainy zarejestrowanych po 24. lutego 2022 r. – [https://dane.gov.pl/ 

pl/dataset/2704,studenci-obywatele-ukrainy; pobrane 04.08.2022 r.]. 

Na podstawie danych statystycznych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku przygoto-
wano informacje dot. wyników egzaminów: 
─ ósmoklasistów [https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2022; pobrane 26.07.2022 r.];  
─ maturalnego [https://www.oke.gda.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01ar-

ticleid=2263&cntnt01returnid=61; pobrane 26.09.2022 r.]. 

Dane dotyczące: 
─ wychowania przedszkolnego, szkół (poza uczelniami) zaprezentowano według stanu  

na początek roku szkolnego; dane o absolwentach – na koniec roku szkolnego; 
─ uczelni – o studentach prezentuje się według stanu na 31 grudnia; dane o absolwentach 

dotyczą osób, które uzyskały dyplomy ukończenia studiów w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2021 r. 

Dane dotyczące studentów i absolwentów uczelni według rodzaju studiów oraz według kie-
runków kształcenia podano według jednostek macierzystych, pozostałe dane według rzeczy-
wistego położenia uczelni. 

*** 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 

https://dane.gov.pl/pl/dataset/2711,uczniowie-uchodzcy-z-ukrainy
https://dane.gov.pl/pl/dataset/2711,uczniowie-uchodzcy-z-ukrainy
https://dane.gov.pl/pl/dataset/2704,studenci-obywatele-ukrainy
https://dane.gov.pl/pl/dataset/2704,studenci-obywatele-ukrainy
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=p2022
https://www.oke.gda.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2263&cntnt01returnid=61
https://www.oke.gda.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2263&cntnt01returnid=61


 

 

8 
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