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Uwagi ogólne General notes

1. Z dniem 1 IX 1999 r. rozpocz to wprowadza-
nie reformy ustroju szkolnego, której zasady
reguluje ustawa z dnia 8 I 1999 r. – Przepisy
wprowadzaj ce reform  ustroju szkolnego (Dz. U.
Nr 12, poz. 96) z pó niejszymi zmianami.

W wyniku wdra ania nowego systemu edukacji:
- w roku szkolnym 1999/2000 w miejsce 8-letnich

szkó  podstawowych powsta y 6-letnie szko y
podstawowe i 3-letnie gimnazja, w których na-
uka jest obowi zkowa; w zwi zku z powy szym
od roku szkolnego 2001/02 nie przeprowadza
si  naboru do klas pierwszych szkó  ponadpod-
stawowych dla m odzie y, tj. zasadniczych (za-
wodowych) i rednich ogólnokszta cych oraz
zawodowych – na podbudowie programowej
klasy VIII szko y podstawowej (nie dotyczy szkó
rednich zawodowych – na podbudowie pro-

gramowej szko y zasadniczej – zawodowej), na-
tomiast nadal trwa  nabór do klas pierwszych
szkó  ponadpodstawowych dla doros ych,

- w roku szkolnym 2002/03 zacz  funkcjonowa
system szkó  ponadgimnazjalnych (I klasa),
obejmuj cy: 2-3-letnie zasadnicze szko y zawo-
dowe, 3-letnie licea ogólnokszta ce, 3-letnie
licea profilowane i 4-letnie technika.
2. W zwi zku ze stopniowym wprowadzaniem

reformy ustroju szkolnego, obok szkó  ponad-
gimnazjalnych (dla absolwentów gimnazjum),
dzia aj  jeszcze – do czasu zako czenia cyklu
kszta cenia – szko y ponadpodstawowe (dla
absolwentów 8-letniej szko y podstawowej) oraz
ich oddzia y b ce w strukturze szkó  ponadgim-
nazjalnych (cz  szkó  ponadpodstawowych zos-
ta a przekszta cona w szko y ponadgimnazjalne).

3. Prezentowane w dziale dane dotycz : wy-
chowania przedszkolnego, szkó  dla dzieci i m o-
dzie y (podstawowych, gimnazjów, ponadpod-
stawowych i ponadgimnazjalnych), policealnych,
wy szych oraz szkó  dla doros ych (podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i po-
nadgimnazjalnych).

4. Dane obejmuj  szko y i placówki prowadzone
przez jednostki administracji centralnej (rz dowej),
jednostki samorz du terytorialnego (gminy, powiaty
i województwa) oraz inne osoby prawne i fizyczne.

5. Szko y (z wyj tkiem szkó  wy szych) i pla-
cówki mog  by  publiczne, niepubliczne o upraw-
nieniach szko y publicznej i niepubliczne. Szko a
niepubliczna mo e uzyska  uprawnienia szko y
publicznej, je eli realizuje minimum programowe
oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania
uczniów ustalone przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, umo liwiaj ce uzyskanie wia-

1. On 1 IX 1999 the introduction of school sys-
tem’s reform was initiated, the rules of which were
regulated by the Law of 8 I 1999 – Regulations
introducing the reform of school system (Journal
of Laws No. 12, item 96) with later amendments.

As a result of introduction of new education system:
- in 1999/2000 school year instead of 8-year

primary schools, 6-year primary schools and
3- year lower secondary schools were estab-
lished, education in which was compulsory; due to
this since 2001/02 no enrolment will have been
carried out to first grades of upper secondary (post-
primary) schools for youth, i.e. basic vocational
schools and secondary schools general secondary
and vocational schools – on the programme basis
of 8-year primary school (irrelevant for secondary
vocational schools – with programme basis of ba-
sic vocational schools), however enrolment to first
grades of upper secondary (post-primary) schools
for adults was still in progress,

- in 2002/03 school year a system of upper secon-
dary schools (1st grade), including: 2-3-year basic
vocational schools, 3-year general secondary
schools, 3-year specialized secondary schools,
and 4-year technical secondary schools.
2. In relation to gradual introduction of school

system’s reform, besides upper secondary
schools (for graduates of lower secondary
schools), there are still operating – by the time of
finishing the educational cycle – upper secon-
dary (post-primary) schools (for graduates of
8-year primary school) and their sections, which
are in the structure of upper secondary schools;
a part of upper secondary (post-primary) schools
was transformed into upper secondary schools.

3. Data, presented in the chapter are related to:
pre-primary education, schools for children and
youth, i.e. primary, lower secondary, upper sec-
ondary (post-primary) schools and upper secon-
dary schools, as well as post-secondary schools,
tertiary education and schools for adults, i.e.
primary, lower secondary, upper secondary (post-
primary) schools and upper secondary schools.

4. Data include schools and establishments
managed by central (government) entities and
local self-government entities (gminas, powiats
and voivodships), as well as by other legal and
natural persons.

5. Schools (with the exceptions of higher
education institutions) and establishments may be
public, non-public with the competence of a public
school and non-public. A non-public school can
obtain the competence of a public school, if it
implements the programme minimum as well as
applies the principles of classifying and promoting
pupils and students as established by the Ministry
of National Education and Sport, allowing stu-
dents to obtain state certificates or diplomas. Central

dectw lub dyplomów pa stwowych. Jednostki
administracji centralnej (rz dowej), jednostki
samorz du terytorialnego mog  prowadzi  tylko
szko y publiczne. Szko y podstawowe i gimnazja
mog  by  tylko publiczne lub niepubliczne
o uprawnieniach szko y publicznej. Szko y wy sze

 pa stwowe i niepa stwowe. Uczelnie niepa st-
wowe tworzone s  na podstawie zezwolenia Minis-
tra Edukacji Narodowej i Sportu.

6. Szko y dla dzieci i m odzie y obejmuj :

(government) entities and local self-government
entities can only administer public schools.
Primary schools and lower secondary schools
can be administrated either as public schools, or
non-public schools with the compe-tence of a public
school. Tertiary education comprises state and
non-state higher education institutions. Non-state
higher education institutions are established on the
basis of a permit of the Ministry of National Edu-
cation and Sport.



1) szko y podstawowe cznie ze specjalnymi),
spo ród których wyró nia si :
a) szko y sportowe i mistrzostwa sportowego

(bez szkó  specjalnych),
b) szko y filialne (bez szkó  specjalnych),
c) „ma e szko y” (bez szkó  specjalnych), orga-

nizowane od roku szkolnego 2001/02, pro-
wadz ce klasy I-III dla uczniów, którzy maj
utrudniony dost p do szkó  (g ównie ze
wzgl du na znaczn  odleg  od miejsca
zamieszkania),

d) szko y artystyczne (bez szkó  specjalnych),
realizuj ce jednocze nie program szko y
podstawowej.
 Dzieci w wieku 6 lat maj  prawo do roczne-

go przygotowania w oddzia ach przedszkol-
nych przy szko ach podstawowych i przedszko-
lach ( cznie ze specjalnymi);

2) gimnazja cznie ze specjalnymi), spo ród
których wyró nia si :
a) szko y sportowe i mistrzostwa sportowego

(bez szkó  specjalnych),
b) filie gimnazjów (bez szkó  specjalnych) – tyl-

ko w roku szkolnym 2000/01,
c) szko y przysposabiaj ce do pracy na pod-

budowie programowej VI klasy szko y pod-
stawowej (od roku szkolnego 2003/04 szko y
z oddzia ami przysposabiaj cymi do pracy);

3) szko y ponadpodstawowe cznie ze specjal-
nymi), obejmuj ce:
a) szko y zasadnicze (zawodowe),
b) szko y rednie:

- licea ogólnokszta ce,
- zawodowe: licea i technika, licea zawodo-

we oraz – bez szkó  specjalnych – licea
techniczne;

4) szko y ponadgimnazjalne cznie ze specjal-
nymi), obejmuj ce:
a) zasadnicze szko y zawodowe,
b) licea ogólnokszta ce,
c) licea profilowane,
d) technika,
e) szko y artystyczne daj ce uprawnienia za-

wodowe (do roku szkolnego 2002/03 zali-
czone do ponadpodstawowych szkó red-
nich zawodowych).

7. Szko y policealne – kszta ce w formie
dziennej, wieczorowej lub zaocznej – obejmuj :
1) policealne (pomaturalne) szko y zawodowe (1-, 2-

lub 3-letnie), cznie ze szko ami specjalnymi;
2) nauczycielskie kolegia j zyków obcych oraz

kolegia nauczycielskie (w których absolwentom
nie nadaje si  tytu u licencjata; bez szkó  spe-
cjalnych) prowadzone przez wydzia y edukacji
wojewódzkich urz dów marsza kowskich.

6. Schools for children and youth include:
1) primary schools (including special schools),

of which:
a) sports schools and athletic schools (exclud-

ing special schools),
b) branch schools (excluding special schools),
c) ’’small schools’’ (excluding special schools)

organized since 2001/02 school year, com-
prising grades  I-III for children who have
limited access (primarily due to distance
from place of residence),

d) art schools (excluding special schools) si-
multaneously conducting a primary school
programme.
At the age of 6 children have a right to re-

ceive one year pre-primary education (prepar-
ing them for school) which is carried out either
in nursery schools or in pre-primary sections
of primary schools (including special schools);

2) lower secondary schools (including special
schools), of which:
a) sports schools and athletic schools (exclud-

ing special schools),
b) lower secondary branch schools (excluding

special schools) – only in 2000/01 school year,
c) job-training schools on the basis of 6th

grade of primary school (until 2003/04
school year schools with job-training sec-
tions);

3) upper secondary (post-primary) schools
(including special schools), include:
a) basic vocational schools,
b) secondary schools:

- general secondary schools,
- vocational schools: specialized secondary

and technical schools, vocational secon-
dary schools as well as – excluding spe-
cial schools – general-technical secondary
schools;

4) upper secondary schools (including special
schools) include:
a) basic vocational schools,
b) general secondary schools,
c) specialized secondary schools,
d) technical secondary schools,
e) art schools leading to professional certifica-

tion until 2002/03 school year rate to voca-
tional secondary (post-primary) schools.

7. Post-secondary schools - educating in day,
evening or weekend form include:
1) post-secondary vocational schools (1-, 2- or 3-year),

including special schools;
2) foreign language teacher training colleges as

well as teacher training colleges (in which
graduates do not receive title of licentiate; ex-
cluding special schools) conducted by education
departments of voivodship marshals’ offices.

8. Szko y wy sze realizuj  kszta cenie w sys-
temie studiów dziennych, wieczorowych, zao-
cznych i eksternistycznych.

Informacje z zakresu szkó  wy szych:
1) podano cznie z nauczycielskimi kolegiami

zyków obcych, w których absolwentom nada-
je si  tytu  licencjata;

2) obejmuj  cudzoziemców studiuj cych w Polsce;
3) nie obejmuj  Polaków studiuj cych za granic .

Studentów i absolwentów wykazano zgodnie
z siedzib  poszczególnych szkó  wy szych cznie
z filiami, wydzia ami i instytutami zamiejscowymi
oraz punktami konsultacyjnymi. Dane nie obej-
muj  szkó  resortu obrony narodowej oraz szkó
resortu spraw wewn trznych i administracji.

9. Szko y dla doros ych kszta ce w formie
dziennej i wieczorowej oraz zaocznej obejmuj :

8. Tertiary education (university level) includes
day, evening, weekend and extramural studies.

Data regarding tertiary education:
1) include foreign language teacher training col-

leges in which graduates receive the title of li-
centiate;

2) include foreigners studying in Poland;
3) do not include Poles studying abroad.

Data on students and graduates is given ac-
cording to the seats of higher education institu-
tions including branch sections, faculties and
institutes operating in a place different then the
place of their seat and consultative points. Data
do not include Academies of the Ministry of Na-
tional Defence and Academies of the Ministry of
the Interior and Administration.

9. Schools for adults educating in day and



1) szko y podstawowe dla doros ych oraz do roku
szkolnego 2000/01 – podstawowe studium za-
wodowe;

2) gimnazja dla doros ych oraz w roku szkolnym
2000/01 – podstawowe studium zawodowe;

3) szko y ponadpodstawowe:
a) zasadnicze (zawodowe) dla doros ych,
b) rednie:

- licea ogólnokszta ce dla doros ych,
- zawodowe dla doros ych: licea i technika,

licea zawodowe oraz do roku szkolnego
2000/01 – rednie studium zawodowe;

4) szko y ponadgimnazjalne:
a) zasadnicze szko y zawodowe dla doros ych,
b) licea ogólnokszta ce dla doros ych,
c) licea profilowane dla doros ych,
d) technika dla doros ych.

10. Szko y specjalne organizowane s  dla
dzieci i m odzie y ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym dla m odzie y niepe no-
sprawnej. Kszta cenie mo e by  realizowane
w systemie szkolnym lub w formie indywidualnej.
Kszta cenie specjalne odbywa si  w funkcjonuj -
cych samodzielnie szko ach specjalnych, w szko-
ach ogólnodost pnych (w których tworzone s
oddzia y specjalne lub klasy integracyjne, ogólno-
dost pne, terapeutyczne i wyrównawcze) oraz
w specjalnych o rodkach szkolno-wychowawczych
lub zak adach opieki zdrowotnej.

11. Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze
 to placówki dla dzieci i m odzie y niepe no-

sprawnej w wieku 3 lat i wi cej, które z racji
niepe nosprawno ci nie mog  ucz szcza  do
przedszkola lub szko y.

12. O rodki rewalidacyjno-wychowawcze s
placówkami umo liwiaj cymi dzieciom i m odzie-
y z upo ledzeniem umys owym w stopniu g bo-

kim realizacj  obowi zku szkolnego poprzez
uczestnictwo w zaj ciach rewalidacyjno-wycho-
wawczych.

13. Dane o nauczycielach akademickich do-
tycz  zatrudnionych na stanowiskach: profesora,
docenta, adiunkta, asystenta oraz zatrudnionych
na pozosta ych stanowiskach dydaktycznych:
starszego wyk adowcy, wyk adowcy, lektora, in-
struktora, z tym, e w przypadku wy szych szkó
zawodowych nie wyst puj  stanowiska docenta
i adiunkta.

evening as well as weekend form include:
1) primary schools for adults as well as until

2000/01 school year – primary vocational ex-
tramural studies;

2) lower secondary schools for adults as well as
in 2000/01 school year – primary vocational
extramural studies;

3) upper secondary (post-primary) schools:
a) basic vocational schools for adults,
b) secondary schools:

- general secondary schools for adults,
- vocational secondary schools for adults:

specialized secondary and technical schools,
vocational secondary schools as well as un-
til 2000/01 school year - secondary voca-
tional extramural studies;

4) upper secondary schools:
a) basic vocational schools for adults,
b) general secondary schools for adults,
c) specialized secondary schools for adults,
d) technical secondary schools for adults.

10. Special schools are organized for handi-
capped children and youth with special educa-
tional needs. Education may be conducted within
the school system or individually. Special educa-
tion occurs in special schools operating inde-
pendently, in mainstream schools (in which spe-
cial departments or integration, mainstream,
therapeutic and compensatory classes are estab-
lished) as well as in special educational centres
or health care institutions

11. Special educational centres are facilities
for handicapped children and youth, aged 3 and
older who, for reasons of their disability, are not
able to attend regular schools or nursery schools.

12. Rehabilitation-education centres are fa-
cilities making it possible for children and youth
with a mental retardation-profound to meet their
obligation to receive an education through partici-
pating in rehabilitation-education classes.

13. Data regarding academic teachers concern
the positions: professor, assistant professor, tutor
and assistant as well as other didactic positions:
senior lecturer, lecturer, lector, instructor how-
ever, the positions assistant professor and tutor
do not occur in higher vocational schools.

14. Placówki wychowania przedszkolnego s
to placówki opieku czo-wychowawcze, przezna-
czone dla dzieci w wieku od lat 3 do rozpocz cia
przez nie nauki w szkole podstawowej, zapew-
niaj ce dzieciom opiek  oraz maj ce na celu
przygotowanie ich do nauki w szkole.

Do placówek wychowania przedszkolnego zali-
czono:
- przedszkola,
- oddziay przedszkolne przy szko ach podstawowych.

15. Pomieszczenia szkolne nie obejmuj  po-
mieszcze  w szko ach specjalnych.

16. Dane dotycz ce:
1) wychowania przedszkolnego oraz szkó  (poza

szko ami wy szymi) podano wed ug stanu na
pocz tku roku szkolnego; dane o absolwen-
tach – na koniec roku szkolnego;

2) szkó  wy szych – prezentuje si  wed ug stanu
w dniu 30 XI, a do roku szkolnego 1999/2000
- wed ug stanu w dniu 31 XII; dane o absol-
wentach dotycz  liczby wydanych dyplomów
uko czenia studiów wy szych; absolwenci
wykazani s  z roku szkolnego (np. dla roku
szkolnego 2002/03 absolwenci z roku szkol-
nego 1 X 2001 – 30 IX 2002); do roku szkol-
nego 2000/01 wykazywani byli w roku kalen-
darzowym.

14. Pre-primary education establishments
are care and educational centres designated for
children 3 of age untill beginning education in
primary school secured children for care and
aimed at preparation to education in school.

Pre-primary education establishments include:
- nursery schools,
- pre-primary sections in primary schools.

15. Classrooms do not include classrooms in spe-
cial schools.

16. Data regarding:
1) pre-primary education as well as schools

(excluding higher education institutions), con-
cern the beginning of the school year; data
concerning graduates – the end of the school
year;

2) tertiary education are presented as of 30 XI,
and until 1999/2000 school year as of 31 XII;
data regarding graduates concern the number
of diplomas issued at the end of studies;
graduates are shown from the school year
(e.g., for 2002/03 school year, graduates from
1 X 2001 – 30 IX 2002 school year); until
2000/01 school year graduates were shown
according to the calendar year.



17. Absolwenci eksterni do roku szkolnego
2000/01 wyst puj  wy cznie w szko ach poli-
cealnych, wy szych oraz w szko ach dla do-
ros ych (podstawowych, gimnazjach, ponadpod-
stawowych), od roku szkolnego 2001/02 równie
w szko ach ponadpodstawowych (zasadniczych
i rednich zawodowych) dla m odzie y.

18. Internat to placówka opieku czo-wycho-
wawcza przeznaczona dla m odzie y ucz sz-
czaj cej do szkó  ogólnokszta cych i zawo-
dowych zlokalizowanych poza sta ym miejscem
zamieszkania. Bursa to mi dzyszkolna placówka
pe ni ca funkcj  internatu.

19. Zadaniem wychowania pozaszkolnego
jest stwarzanie m odzie y warunków sprzyjaj -
cych rozwijaniu zainteresowa  i uzdolnie  oraz
rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zaj
szkolnych.

Do placówek wychowania pozaszkolnego
zaliczono: pa ace m odzie y, m odzie owe domy
kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, mi dzy-
szkolne o rodki sportowe i inne placówki pub-
liczne i niepubliczne.

20. Dane statystyczne pochodz  z bada  pe -
nych, realizowanych przez G ówny Urz d Statys-
tyczny na formularzach o symbolu „S”. Od roku
szkolnego 2003/04 na sprawozdaniach tego typu
brak informacji na temat zatrudnionych nauczy-
cieli (nie dotyczy nauczycieli akademickich).
Informacj  t  mo na pozyska  ze sprawozda
realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Sportu.

17. Extramural graduates until 2000/01 occur
only in post-secondary school, tertiary education
as well as schools for adults (primary, lower
secondary and upper secondary – post-primary),
since 2001/02 upper secondary (post-primary)
schools (basic vocational and secondary voca-
tional) for youth also.

18. A boarding school is a foster and educa-
tional facility designated for youth attending gen-
eral and vocational schools located outside their
place of permanent residence. A dormitory is an
inter-school facility serving as a boarding school.

19. Extracurricular education offered young
people favorable conditions to develop interests
and aptitudes, and provided recreations and rest
during timetable free time.

Extracurricular education establishments
include: youth’s palaces, youth cultural establish-
ments, extracurricular work’s centres, interschool
sports centres and other public and non-public
establishments.

20. Statistical data originated from full polls real-
ized by Central Statistical Office on forms with
symbol “S”. There is no information about teacher
employment (does not concern academic teach-
ers) on this type of reports since 2003/04 school
year. Such information may be received from
reports realized by the Ministry of National Educa-
tion and Sports.

Dane zbiorcze
Aggregate data

Uwaga do tablic
1. Uczniów i absolwentów w szko ach ponadpodstawowych dla m odzie y podaje si  od roku szkolnego 2002/03 cznie

z uczniami i absolwentami oddzia ów tych szkó  b cych w strukturze szkó  ponadgimnazjalnych.
2. Uczniów w szko ach ponadgimnazjalnych dla doros ych podaje si cznie z uczniami oddzia ów tych szkó  b cych

w strukturze szkó  ponadpodstawowych.

Note to the tables
1. Students and graduates of upper secondary (post-primary) schools for youth were given since 2002/03 school year,

including students and graduates of divisions of these schools in the structure of upper secondary schools.
2. Students in upper secondary schools for adults are given together with students of divisions of these schools in the

structure of upper secondary (post-primary) schools.


