
Prezentacja wyników badania

UCZENIE SIĘ OSÓB 
DOROSŁYCH

Głównym celem badania „Uczenie się osób dorosłych” 
jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób 
w wieku 18–69 lat w edukacji formalnej i pozaformalnej 
oraz uczeniu się nieformalnym, w powiązaniu z cechami 
społeczno-demograficznymi.

Pierwsze trzy edycje badania pod nazwą „Kształcenie 
dorosłych” zostały przeprowadzone: w roku 2007, 
następnie w roku 2012, a kolejna edycja – której wyniki 
zaprezentowano w niniejszym folderze – w roku 2017. 
Obecna edycja badania pod nazwą „Uczenie się osób 
dorosłych”, prowadzona będzie w pierwszym kwartale 
2023 roku. Każdorazowo, obserwacją objęty jest okres 
12 miesięcy poprzedzających badanie.

Badanie „Kształcenie dorosłych 2016” zostało przepro-
wadzone przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, 
na wylosowanej próbie 25 tys. mieszkań. Na podstawie 
kwestionariusza indywidualnego przebadano 18,1 tys. 
osób w wieku 18–69 lat, zamieszkałych na terenie całej 
Polski.

Pracami związanymi z przygotowaniem i prowadzeniem 
badania kierował Urząd Statystyczny w Gdańsku we 
współpracy z Departamentem Badań Społecznych 
i Warunków Życia oraz innymi departamentami GUS. 
Na terenie województw badanie było prowadzone przez 
urzędy statystyczne.

Badanie „Uczenie się osób dorosłych” (Adult Education 
Survey) jest badaniem międzynarodowym, przeprowa-
dzanym w krajach należących do Unii Europejskiej 
w oparciu Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 
Nr 2021/861 z dnia 21 maja 2021 r. i o Rozporządzenie 
Delegowane Komisji (UE) Nr 2021/859 z dnia 4 lutego 
2021 r., które są rozporządzeniami wykonawczymi do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające-
go wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących 
osób i gospodarstw domowych. Metodologia badania 
jest zgodna z zaleceniami Eurostatu.

Wyniki badania dostępne są w publikacji „Kształcenie 
dorosłych 2016” na stronie internetowej stat.gov.pl

Zapraszamy do udziału w badaniu
UCZENIE SIĘ OSÓB DOROSŁYCH 2022

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych 
z badaniem lub w celu weryfikacji ankietera, prosimy 
o kontakt telefoniczny z infolinią statystyczną pod nu-
merem +48 22 279 99 99 lub z Urzędem Statystycznym 

listę kontaktową zamieściliśmy na stronie: 
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfiko-
wać również samodzielnie za pomocą aplikacji znajdu-

Serdecznie Państwu dziękujemy za poświęcenie 
cennego czasu i udział w badaniu.

działającym, na terenie Państwa województwa. Pełną

jącej się na stronie https://sa.stat.gov.pl (dostęp
bezpośredni do aplikacji).



Uczestnictwo w edukacji formalnej
Edukacja w systemie formalnym obejmuje naukę w systemie szkolnym 
oraz kształcenie na poziomie studiów wyższych, podyplomowych 
i doktoranckich. Związana jest z regularną formą nauki. Kształcenie 
prowadzone jest przez instytucje szkolne i edukacyjne, publiczne oraz 
niepubliczne, uprawnione do nauczania.

Uczestnictwo w edukacji pozaformalnej
Edukacja pozaformalna obejmuje wszelkie zorganizowane/zinstytu-
cjonalizowane działania edukacyjne, które nie odpowiadają definicji 
kształcenia formalnego. Prowadzona jest zazwyczaj w formie kursów, 
szkoleń, instruktaży, seminariów, wykładów i konferencji. Do tego typu 
edukacji zaliczyć można również odpłatne lekcje prywatne, a także 
kształcenie na „odległość”, które odbywa się za pośrednictwem 
korespondencji pocztowej lub mediów elektronicznych.

Uczestnictwo w uczeniu się nieformalnym
Uczenie się nieformalne to działania podejmowane w celu samodziel-
nego nauczenia się czegoś i proces uczenia się, który towarzyszy innej 
aktywności (pracy, uczestnictwu w różnych wydarzeniach lub aktywno-
ści o charakterze rekreacyjnym). Ma miejsce poza zorganizowanymi 
formami kształcenia i szkolenia. Uczenie się nieformalne dotyczy dzia-
łań innych niż obowiązkowe odbywanych w ramach nauki w szkole, na 
studiach lub związanych z uczestnictwem w szkoleniach, kursach lub 
lekcjach prywatnych.
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Spośród osób w wieku 18-69 lat, 11,3% uczestniczyło w edukacji 
formalnej w ciągu 12 miesięcy przed przeprowadzeniem badania. Spośród osób w wieku 18-69 lat, w edukacji pozaformalnej, w ciągu 

12 miesięcy przed przeprowadzeniem badania, uczestniczyło 21,4% 
badanych respondentów.

W uczeniu się nieformalnym, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
badanie uczestniczyło 31,4% osób w wieku 18-69 lat.

Wśród osób kształcących się w formalnym systemie edukacji 
największą popularnością cieszyły się przedmioty i kierunki związane 
z techniką, przemysłem i budownictwem oraz biznesem, administracją 
i prawem.
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21,4% uczestniczący
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W kursach i szkoleniach (edukacja pozaformalna) uczestniczyła 
średnio co czwarta osoba w wieku 18-49 lat i tylko co ósma w wieku 
50-69 lat.

Najwyższą aktywność edukacyjną w zakresie uczenia się nieformalne-
go prezentowały osoby młode, w wieku 18-24 lata (42,5%).
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Technika, przemysł, budownictwo

Biznes, administracja i prawo

Programy ogólne

Zdrowie i opieka społeczna

Usługi

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja

Technologie teleinformacyjne

Kształcenie nauczycieli, pedagogika




