
Kształcenie dorosłych 2011 w podziale na województwa. 

Badanie „Kształcenie dorosłych 2011” zostało przeprowadzone w okresie  

od 2 stycznia do 29 lutego 2012 roku przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej,  

na wylosowanej próbie 25 206 mieszkań. W losowaniu nie brały udziału pomieszczenia  

w obiektach ruchomych i obiekty zbiorowego zamieszkania oraz pomieszczenia 

prowizoryczne. W wylosowanych mieszkaniach wywiad przeprowadzano z osobami w wieku 

18 - 69 lat. Wiek osób określono wg stanu na 31.XII.2011 r. Udział tych osób w badaniu miał 

charakter dobrowolny. Badanie dotyczyło uczestnictwa w kształceniu formalnym, 

pozaformalnym i nieformalnym w okresie 12 miesięcy przed badaniem. 

W oparciu o wyniki badania została przygotowana publikacja „Kształcenie dorosłych 

2011”. Niniejsze opracowanie dotyczące wyników badania w podziale na województwa 

stanowi uzupełnienie tej publikacji. 

Tabl. 1. Osoby w wieku 18-69 lat według uczestnictwa w kształceniu formalnym, pozaformalnym 

i nieformalnym w podziale na województwa, 2011 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

w tys. 

W tym osoby uczestniczące a): Osoby nie 

uczestniczące 

w żadnej 

formie 

kształcenia 

w jakiej-

kolwiek 

formie 

kształcenia 

w kształ-

ceniu 

formalnym 

w kształ- 

ceniu 

pozafor-

malnym 

w kształ-

ceniu     

niefor-

malnym 

w % 

Polska  27483 44,0 13,6 20,9 30,0 56,0 

Dolnośląskie  2117 44,4 11,8 22,2 31,1 55,6 

Kujawsko - 

pomorskie 
 

1504 35,4 12,3 15,6 22,0 64,5 

Lubelskie  1528 46,5 13,8 24,4 30,2 53,5 

Lubuskie  740 53,2 11,8 24,5 41,5 46,8 

Łódzkie  1816 40,6 12,2 21,1 27,3 59,4 

Mazowieckie  2342 56,9 14,3 20,5 48,5 43,1 

Małopolskie  3711 50,4 15,0 27,2 36,4 49,6 

Opolskie  735 47,6 14,4 22,6 32,8 52,4 

Podkarpackie  1495 44,7 12,8 16,3 31,1 55,3 

Podlaskie  845 38,2 15,6 18,8 19,9 61,8 

Pomorskie  1620 43,6 14,0 19,8 28,3 56,4 

Śląskie  3361 41,4 14,9 22,2 24,4 58,6 

Świętokrzyskie  906 32,8 11,6 13,4 20,5 67,2 

Warmińsko-

mazurskie 
 

1041 35,5 12,8 14,4 23,3 64,5 

Wielkopolskie  2470 40,8 12,9 18,7 27,3 59,2 

Zachodniopomorskie  1251 37,2 13,2 18,9 20,1 62,8 
a) dane nie sumują się na ogółem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach 

kształcenia. 

Ponad połowa osób dorosłych w wieku 18 – 69 lat uczestniczyła w jakiejkolwiek formie 

kształcenia w województwach mazowieckim, lubuskim, i małopolskim. Przy czym 

województwa te miały również największe odsetki osób uczestniczących w kształceniu 

nieformalnym. 



Największy procent osób w wieku 18 – 69 uczestniczących w kształceniu formalnym był 

w województwach podlaskim i małopolskim. Najczęściej w kształceniu formalnym uczestniczą 

osoby młodsze. 

 

Województwami z których najwięcej osób uczestniczy w kształceniu pozaformalnym były 

województwa małopolskie, lubuskie i lubelskie. W dokształcaniu się w systemie 

pozaformalnym brały udział głównie osoby pracujące. 

 

Najrzadziej w kształceniu uczestniczyły osoby dorosłe z województw świętokrzyskiego, 

kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego. 
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Osoby w wieku 18 - 24 lata uczestniczące w kształceniu formalnym, w okresie 12 
miesięcy przed badaniem.
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Osoby pracujące w wieku 18 - 69 lat uczestniczące 
w kształceniu pozaformalnym, w okresie 12 miesięcy przed badaniem.


