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Streszczenie: Edukacja, kształcenie zawodowe składają się na szerszą perspektywę, 
jaką stanowi uczenie się przez całe życie. Kształcenie ustawiczne będące charaktery-
stycznym zjawiskiem współczesnego świata zajmuje ważne miejsce w ekonomiczno-
-społecznych strategiach Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest poka-
zanie, w sposób syntetyczny, 10-letniej perspektywy dokonań i zmian, jakie zostały 
osiągnięte w obszarze kształcenia i szkoleń w UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. 
Artykuł ma charakter empiryczny, a źródłem danych statystycznych wykorzystanych 
w artykule są raporty oraz bazy Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostat. 
Głównym źródłem danych statystycznych na poziomie UE w zakresie lifelong lear-
ning są trzy badania ankietowe przeprowadzane przede wszystkim w krajach człon-
kowskich: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Badanie Edukacji 
Dorosłych (AES), Ustawiczne kształcenie zawodowe (CVTS). Wyniki dwóch pierw-
szych badań zostaną w opracowaniu omówione, na ich podstawie zostaną sformuło-
wane wnioski płynące z analizy porównawczej. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że edukacja i szkolenia cały czas stanowią istotny 
element polityki Unii Europejskiej. Zainteresowanie obywateli UE ideą kształcenia 
ustawicznego cały czas rośnie, co znajduje potwierdzenie w przyjętej docelowej 
(do roku 2020) wartości wskaźnika określającego udział osób w wieku 25–64 lat 
w kształceniu ustawicznym wynoszącej 15%.

Wstęp

Edukacja zajmuje ważne miejsce w polityce UE. W ramach Strategii Lizboń-
skiej Rada Europejska wzywała państwa członkowskie do tworzenia krajowych 
strategii uczenia się przez całe życie (ang. lifewide lifelong learning – LLL). Kie-
runek rozwoju UE poprzez wzmacnianie potencjału edukacyjnego jest kontynuo-
wany w obecnym okresie programowania. 
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W strategii Europa 2020 zatrudnienie, edukacja i szkolenia znalazły się wśród 
pięciu celów nadrzędnych (European Commission, 2010). Poprawa sytuacji oby-
wateli na rynku pracy oraz podniesienie poziomu ich wykształcenia to kluczowe 
wyzwania, jakim mają sprostać poszczególne kraje. Monitorowaniu postępów 
w tym zakresie, na poziomie ogólnoeuropejskim, służą wyznaczone w ramach 
strategii Europa 2020 punkty odniesienia (ang. benchmarks), które mają zostać 
osiągnięte do roku 2020. W szczególności:

 – Zwiększeniu do poziomu co najmniej 75% ma ulec wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 20–64 lat;

 – Zmniejszeniu z 14,4 proc. do 10 proc. (wskaźnik ten angażuje 1,7 mln osób) 
ma ulec odsetek osób przedwcześnie kończących naukę;

 – Zwiększeniu z 33 proc. do 40 proc. (liczba osób posiadających wyższe wy-
kształcenie ma się zwiększyć o 2,6 mln osób) ma ulec odsetek osób posiada-
jących wykształcenie wyższe lub równoważne.
Strategiczne ramy odniesienia w obszarze współpracy europejskiej na rzecz 

edukacji i szkoleń (zob. Edukacja i szkolenia 2020 – ET2020) zostały przyjęte 
w maju 2009 roku, bazują one na doświadczeniu programu roboczego Edukacja 
i szkolenia 2010 – ET2010. Określone w nim zostały cztery, wspólne dla wszyst-
kich państw członkowskich, cele strategiczne, wyposażone w zbiór zasad służą-
cych do ich osiągnięcia. Ponadto program określa wspólne metody pracy oparte 
na przyjętych zasadach wraz z priorytetowymi obszarami dla każdego roboczego 
cyklu prac okresowych (Rada Europy, 2009, Eurostat, 2014). 

Osiągnięcia edukacyjne dorosłych obywateli pokazują poziom wiedzy i umie-
jętności, jakie są dostępne w danej gospodarce. Potencjał wiedzy kadr może być oce-
niany za pomocą różnych wskaźników, do tych najbardziej powszechnych należą:

 – formalny poziom wykształcenia osób dorosłych;
 – udział dorosłych mieszkańców w programach uczenia się przez całe życie.

W kontekście powyższego celem opracowania jest pokazanie, w sposób 
syntetyczny, dokonań i zmian, jakie zostały osiągnięte w 10-letniej perspektywie 
w obszarze kształcenia i szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności 
pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi.

Program Edukacja i szkolenia 2020 (ET2020)

Analiza dokumentów strategicznych (ET 2010 i ET 2020) pokazuje rozwój 
celów współpracy w obszarze edukacji i szkoleń na przestrzeni lat. Zarówno w po-
przedniej, jak i obecnej perspektywie kluczowe miejsce zajmuje poprawa jakości 
i skuteczności edukacji i szkoleń. Natomiast ułatwienie dostępu do ET dla wszyst-
kich obywateli oraz otwarcie ET na szerszy świat ustępują miejsca trzem nowym 
celom wpisanym do strategii ET 2020 (Council of the European Union, 2009).

Cele strategiczne zawarte w programie Education and Training 2020 (Euro-
stat, 2014): 
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 – Urzeczywistnienie kwestii kształcenia ustawicznego oraz mobilności obywa-
teli – podejście do uczenia się musi obejmować pespektywę całego życia, 
wynika to, po pierwsze, z zachodzących we współczesnym świecie zmian 
demograficznych, a po drugie z konieczności ciągłego uaktualniania i dostoso-
wywania umiejętności celem przystosowania się do dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej. Postęp w realizacji strategii uczenia się przez 
całe życie jest więc koniecznością. Należy wypracować krajowe ramy kwa-
lifikacji powiązane z europejskimi ramami kwalifikacji i opracować bardziej 
elastyczne ścieżki edukacyjne. Należy zwiększyć mobilność osób uczących 
się, nauczycieli i osób szkolących nauczycieli oraz stosować zasady ustano-
wione w Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności. 

 – Poprawa jakości i efektywności edukacji i szkoleń – system kształcenia i szko-
lenia oparty na wysokiej jakości, skuteczności oraz równości gwarantuje po-
prawę możliwości obywateli na rynku pracy. Każdy obywatel powinien mieć 
możliwość nabywania kluczowych kompetencji, a wszystkie poziomy edukacji 
i szkolenia powinny stać się bardziej atrakcyjne i efektywne. Więcej uwagi 
należy poświęcić kwestii podnoszenia umiejętności podstawowych, do których 
zalicza się czytanie, pisanie i liczenie. Silny akcent należy położyć na matema-
tykę, nauki przyrodnicze oraz techniczne, a także kompetencje językowe.

 – Promocja sprawiedliwości i spójności społecznej oraz aktywnego obywatel-
stwa – system edukacji i szkoleń powinien dawać wszystkim obywatelom 
możliwość nabywania i rozwijania umiejętności oraz kompetencji, które 
zwiększają szanse jednostki na rynku pracy. Polityka w zakresie edukacji 
i szkoleń powinna sprzyjać oraz propagować kontynuowanie uczenia się, roz-
wijanie aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego. Nierównemu 
dostępowi do edukacji należy przeciwdziałać, zapewniając wysokiej jakości 
edukację integracyjną i elementarną. 

 – Zwiększenie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na 
każdym etapie edukacji i szkoleń – występująca silna zależność pomiędzy 
kreatywnością a innowacyjnością oznacza, że oba te wymiary są kluczowe 
z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw i budowania konkurencyjności 
Europy. W kontekście wspierania samorealizacji jednostki należy promować 
nabywanie przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji kluczowych 
(kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, inicjatywa, przedsiębior-
czość, świadomość kulturalna) oraz zadbać o pełne funkcjonowanie trójkąta 
wiedzy: edukacja – badania – innowacje. Należy wspierać partnerstwo między 
przedsiębiorstwami a instytucjami oświatowymi, a także szersze wspólnoty 
edukacyjne, obejmujące przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i inne 
zainteresowane strony.
Edukacja to jeden z tych obszarów, który należy do wyłącznej kompetencji 

państw członkowskich. W związku z tym współpraca w tym zakresie opiera się 
na Otwartej Metodzie Koordynacji (Vero, 2012). Jest to międzyrządowa metoda 
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zarządzania, która odbywa się na poziomie ponadkrajowym i polega na dobrowol-
nej współpracy państw członkowskich, przy ograniczonym udziale instytucji UE. 
Otwarta koordynacja odbywa się na poziomie całej UE i polega najczęściej na:

 – określeniu jednolitych wytycznych oraz przyjęciu wspólnych celów, służą 
temu jakościowo i ilościowo sformułowane wyznaczniki dla państw człon-
kowskich,

 – określeniu poziomów odniesienia (ang. benchmarks), które pozwalają na ana-
lizę porównawczą osiągnięć własnych z najlepszymi rozwiązaniami wypra-
cowanymi przez inne państwa uczestniczące, 

 – ustaleniu terminów i sposobów prowadzenia monitoringu osiągniętych re-
zultatów, 

 – sformułowaniu konkretnych planów i polityk krajowych oraz regionalnych, 
które wyznaczają cele krajowe w poszczególnych dziedzinach, 

 – przełożeniu wspólnych wytycznych przyjętych na poziomie UE na stosowne 
plany i polityki krajowe oraz regionalne, a w dalszym kroku, wyznaczenie 
celów krajowych w poszczególnych dziedzinach, 

 – okresowym monitoringu prowadzonych prac, ocenie partnerskiej oraz prze-
glądzie wyników realizowanych działań.
Takie podejście służy przede wszystkim wymianie doświadczeń pomiędzy 

krajami członkowskimi i wzajemnemu uczeniu się (MEN, www.men.gov.pl). 
Ilościowe poziomy odniesienia podają średnią wartość danego wskaźnika, jaka 

ma zostać osiągnięta w UE do roku 2020. Kraje członkowskie samodzielnie okre-
ślają, w jaki sposób i w jakim stopniu są w stanie przyczynić się do osiągnięcia 
przez UE przyjętych poziomów odniesienia. W związku z tym kraje członkowskie 
samodzielnie określają swoje cele krajowe, do osiągnięcia których się zobowiązują. 

Wyznaczonych zostało kilka punktów odniesienia. Regularna weryfikacja 
wybranych wskaźników statystycznych pozwoli na monitorowanie i raportowa-
nie zmian w omawianym obszarze. Ilościowo zapisane punkty odniesienia dla 
perspektywy 2020 zostały określone przez Radę Unii Europejskiej w trzech do-
kumentach: Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych 
ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) 
(ang. Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European 
cooperation in education and training (ET 2020)), Konkluzje Rady na temat po-
ziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej (ang. Council conclusions 
on a benchmark for learning mobility), Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2012 r. 
w sprawie zatrudnialności absolwentów szkół i uczelni (ang. Council conclusions 
of 11 May 2012 on the employability of graduates from education and training. 
Official Journal of the European Union). Porównanie europejskich poziomów 
odniesienia uwzględnionych w perspektywie 2010 oraz 2020 przedstawia zesta-
wienie tabelaryczne poniżej. Dwa pierwsze cele, uwzględnione w tabeli w części 
odnoszącej się do perspektywy 2020, to cele z obszaru edukacji, które znalazły 
się wśród celów nadrzędnych strategii Europa 2020, pozostałe 6 to cele opisane 
w programie ET2020 (Eurostat, Statistics explained, www.ec.europa.eu). 
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Tabela 1. Edukacja i szkolenia – europejskie poziomy odniesienia 2010 vs. 2020

ET 2010 – Strategia Lizbońska ET 2020 – Strategia Europa 2020
Zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących 
kształcenie i szkolenie do 10%.
Zapewnienie osiągnięcia 
wykształcenia ponadgimnazjalnego 
przez co najmniej 85% młodych 
ludzi (20–24 lat). 
Zmniejszenie odsetka 
piętnastolatków osiągających 
niskie wyniki w umiejętności 
czytania o co najmniej 20%, 
w porównaniu z rokiem 2000. 
Zwiększenie, o co najmniej 15%, 
liczby absolwentów kierunków 
matematycznych, ścisłych 
i technicznych oraz zmniejszenie 
występujących w tym obszarze 
nierówności płci. 
Zapewnienie uczestnictwa osób 
dorosłych (25–64 lat) w kształceniu 
ustawicznym na poziomie 12,5%.

Zapewnienie odsetka osób przedwcześnie kończących 
kształcenie i szkolenie na poziomie poniżej 10%1.
Zapewnienie osiągnięcia wykształcenia wyższego przez 
co najmniej 40% osób w wieku 30–34 lat. 
Zapewnienie odsetka 15-latków z niskimi osiągnięciami 
w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych na 
poziomie poniżej 15%.
Zapewnienie uczestnictwa w edukacji elementarnej dzieci 
w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia 
obowiązku szkolnego na poziomie co najmniej 95%. 
Zapewnienie średniego uczestnictwa osób dorosłych 
(25–64 lat) w procesie uczenia się przez całe życie na 
poziomie co najmniej 15%2.
Zapewnienie odsetka absolwentów w wieku 20–34 lat, 
którzy ukończyli studia bądź szkolenie nie więcej niż trzy 
lata przed rokiem odniesienia na poziomie co najmniej 
82% (dot. wskaźnika zatrudnienia).
Zapewnienie odsetka studentów mobilnych edukacyjnie 
na poziomie co najmniej 20% (co najmniej 20% 
studentów uzyskujących dyplom w Europejskim Obszarze 
Szkolnictwa Wyższego powinno wcześniej odbyć okres 
studiów lub szkolenia za granicą). 
Zapewnienie odsetka 18–34-latków kończących 
podstawowe szkolenie zawodowe (ang. initial VET) 
odbywających część studiów bądź szkolenia za granicą na 
poziomie co najmniej 6%.

Źródło: Komisja Europejska, Komunikat Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. – Spójne ramy 
wskaźników i poziomów odniesienia dla potrzeb monitorowania postępów realizacji celów 
lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkoleń [COM(2007) 0061 wersja ostateczna – 
nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=uriserv:c11099; Rada Europy, Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie 
strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 
2020”) (2009/C 119/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 119/2, 28.05.2009, http://
men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/konkluzje.pdf; European Commission (2011c), 
Progress Towards the Common European Objectives in Education and Training. Indicators 
and Benchmarks 2010/2011, SEC (2011) 526, 191, http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/indicators10_en.htm. 34

1  Oznacza to odsetek osób w przedziale wiekowym 18–24, które posiadają jedynie wykształcenie 
średnie I stopnia lub niższe i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (Eurostat/Badanie Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności).

2  Oznacza to odsetek ludności w przedziale wiekowym 25–64 uczestniczących w kształceniu 
i szkoleniu w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie (Eurostat/Badanie Aktywności Ekono-
micznej Ludności). Można także korzystać z informacji o uczestnictwie dorosłych w procesie 
uczenia się przez całe życie uzyskanych w badaniu edukacji dorosłych.
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W nawiązaniu do powyższego 26 listopada 2012 roku opublikowane zostały 
konkluzje Rady pt. Kształcenie i szkolenie a strategia Europa 2020 – rola kształ-
cenia i szkolenia w naprawie gospodarczej, we wzroście gospodarczym oraz w po-
budzaniu zatrudnienia (ang. Council conclusions of 26 November 2012 on educa-
tion and training in Europe 2020 – the contribution of education and training to 
economic recovery, growth and jobs) (Rada Europy, 2012), gdzie zapisane zostało, 
że potrzeby gospodarki i rynku pracy ulegają zmianom, do których kompetencje 
i umiejętności zarówno młodych, jak i dorosłych obywateli muszą być stale do-
stosowywane. Promocja zdolności do zatrudnienia jednostki powinna się odbywać 
zarówno za pośrednictwem systemu edukacji i szkoleń, jak i w miejscu pracy. Jest 
to wspólny obowiązek sektora publicznego i prywatnego wpisujący się w kontekst 
edukacji ustawicznej (Rada Europy, 2012).

Spośród proponowanych w ramach strategii Europa 2020 inicjatyw kluczowy 
dla koncepcji uczenia się przez całe życie jest Program na rzecz nowych umiejęt-
ności i zatrudnienia (ang. Agenda for New skills and jobs) (European Commission 
2010). Z konkluzji Rady z roku 2011 w sprawie roli edukacji i szkolenia w reali- 
zacji strategii Europa 2020 wynika, że obywatelom należy zapewnić łatwiejszy 
dostęp do doradztwa oraz uczenia się przez całe życie (Rada Europy, 2011). 

Kształcenie ustawiczne  
– źródła danych statystycznych na poziomie europejskim 

Dane statystyczne w obszarze kształcenia ustawicznego odnoszą się do róż-
nych jego form podejmowanych przez osoby dorosłe (pełnoletnie) po zakończeniu 
edukacji początkowej. Głównym źródłem danych statystycznych na poziomie UE 
w zakresie lifelong learning są trzy badania ankietowe przeprowadzane przede 
wszystkim w krajach członkowskich, należą do nich (Eurostat, metadata, www.
ec.europa.eu):

 – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL (ang. EU Labour 
Force Survey – LFS) 

 – Badanie Edukacji Dorosłych (ang. Adult Education Survey – AES) 
 – Badanie Zawodowego Kształcenia Ustawicznego (ang. Continuing Vocatio-

nal Training Survey – CVTS) 
Porównanie wyników LFS z wynikami AES pokazuje na występowanie 

znacznych różnic. Z czego to wynika? Warto w tym momencie wziąć pod uwagę 
metodologię obu tych badań. European Labour Force Survey (LFS) – Badanie Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) to ogólnoeuropejskie badanie uwzględ-
niające pozyskanie danych na temat różnych form kształcenia obywateli. W ra-
mach badania LFS zbierane są informacje na temat wszystkich form kształcenia 
i szkolenia, bez względu na ich związek z obecną lub przyszłą pracą respondenta. 
Określone zostało, że badanie skierowane jest do osób w wieku 25–64 lat, które 
potwierdziły swój udział w aktywności edukacyjnej lub szkoleniowej w okresie do 
czterech tygodni poprzedzających moment przeprowadzenia badania. Mianownik 
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stanowi liczba ludności z tej samej grupy wieku, z wyłączeniem tych osób, które 
nie udzieliły żadnej odpowiedzi. W Polsce badanie realizowane jest jako Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Dane pochodzące z niniejszego 
badania służą do oceny skuteczności realizowanej w UE polityki w tym zakresie, 
w tym postępów, poszczególnych krajów członkowskich w realizacji wyznaczo- 
nego 15% poziomu odniesienia. 

Badanie Edukacji Dorosłych (AES) dotyczy udziału dorosłych mieszkań-
ców w wieku 25–64 lat w edukacji i szkoleniach (formalnych, pozaformalnych 
i nieformalnych), obejmuje swoim zasięgiem prywatne gospodarstwa domowe. 
AES to nowy element w obszarze unijnych statystyk, który został przygotowany 
specjalnie z myślą o zbieraniu informacji o udziale dorosłych osób w kształce-
niu i szkoleniach. Badanie to stanowi szczegółowe źródło informacji o uczestni-
ctwie dorosłych mieszkańców w działaniach i programach edukacyjnych. Do tej 
pory przeprowadzone zostały dwie edycje tego badania. AES zostało zainicjowa-
ne w roku 2007, a udział w nim dla poszczególnych krajów członkowskich był 
wówczas dobrowolny. W roku 2011 odbyła się druga edycja i od tego momentu 
badanie to będzie przeprowadzane cyklicznie co pięć lat i będzie obowiązkowe 
dla wszystkich wskazanych państw. Uczenie się dorosłych dostarcza informacji 
na temat udziału osób w wieku 25–64 lat w edukacji i szkoleniach według trzech 
form wymienionych w Klasyfikacji Działań Edukacyjnych (ang. Classification of 
Learning Activities – CLA) (European Commission, 2006), tj. kształcenie formal-
ne, kształcenie pozaformalne oraz kształcenie nieformalne. 

W odniesieniu do badań LFS i AES warto jeszcze zwrócić uwagę na nastę-
pujący fakt: badanie edukacji dorosłych dostarcza informacji na temat udziału 
w edukacji i szkoleniach w okresie ostatnich 12 miesięcy, określa zatem procen-
towy udział osób w wieku 25–64 lat, które uczestniczyły w jakiejkolwiek formie 
kształcenia formalnego lub pozaformalnego w okresie do 12 miesięcy przed prze-
prowadzeniem badania. Natomiast Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
pokazuje udział w edukacji i szkoleniach w okresie ostatnich 4 miesięcy. Roz-
bieżności występujące w wynikach prezentowanych na podstawie LFS oraz AES 
w zdecydowanej mierze wynikają z przyjętych różnych okresów referencyjnych 
(12 miesięcy wobec 4 tygodni). Ma to szczególnie duże znaczenie w ocenie udzia-
łu w kształceniu pozaformalnym, które najczęściej charakteryzuje się krótkim 
okresem trwania (Rosenbladt 2009). Dla prezentowanych w ramach LFS i AES 
wyników nie bez znaczenia pozostaje również kontekst definicyjny (por. Lofgren 
i Svenning 2009; Rosenbladt 2009). W poszczególnych krajach Badanie Eduka-
cji Dorosłych przeprowadzane jest w oparciu o przyjęte na poziomie krajowym 
wskazówki do wywiadów. Tym samym zajęcia włączone do edukacji formalnej 
w jednym kraju mogą być odmienne sklasyfikowane w innym kraju, taka sytuacja 
ma miejsce w odniesieniu do chociażby podstawowej umiejętności czytania i li-
czenia (European Commission 2011). 

Uzupełnieniem AES jest kolejne badanie ogólnoeuropejskie, tj. badanie 
w obszarze ustawicznego kształcenia zawodowego (CVTS). CVTS związane jest 
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z pozyskaniem danych na temat działań edukacyjnych (szkoleniowych) finanso-
wanych lub przynajmniej częściowo finansowanych przez pracodawcę, których ce-
lem jest rozwój umiejętności pracownika. Punktem odniesienia dla prowadzonych 
w tym zakresie badań jest rok kalendarzowy. Sprawdzana jest aktywność szkole-
niowa pracodawcy oraz pracowników w wybranych latach kalendarzowych. Do 
tej pory odbyły się 4 edycje CVTS. Pierwsza w roku 1993, a kolejne w 1999, 2005 
oraz 2010. Wyniki CVTS będą omówione przez autorkę w odrębnym artykule. 

Kształcenie ustawiczne – Polska na tle UE

Kształcenie ustawiczne opisane jest przez Eurostat jako wszelkie przejawy 
aktywności edukacyjnej, jakie mają miejsce przez całe życie człowieka (po zakoń-
czeniu edukacji początkowej5), których celem jest zwiększenie poziomu wiedzy 
oraz udoskonalenie kwalifikacji i umiejętności związanych z rozwojem osobistym, 
społecznym, zawodowym oraz obywatelskim jednostki. Przejawem aktywności 
edukacyjnej jest każde zorganizowane działanie, w jakim uczestniczy jednost-
ka celem zwiększenia poziomu wiedzy i/lub poprawy posiadanych kwalifikacji 
i umiejętności. Zamierzone działanie w odniesieniu do procesu kształcenia ozna-
cza przemyślane poszukiwanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Kształcenie 
zorganizowane to kształcenie zaplanowane i realizowane według określonego 
wzorca lub porządku o jasno określonych lub domniemanych celach (Eurostat, 
metadata, www.ec.europa.eu). 

Na poziomie europejskim kontekst definicyjny kształcenia ustawicznego zo-
stał omówiony w dwóch podstawowych opracowaniach z tego zakresu (European 
Commission 2011), tj. w słowniku terminów (dwie edycje) opracowanym przez 
Cedefop (zob. Cedefop 2004, Cedefop 2008) oraz podręczniku Klasyfikacja zajęć 
edukacyjnych (ang. Classification of Learning Activities (CLA)) przygotowanym 
przez Eurostat w roku 2006 (European Commission 2006). Opracowanie Eurostatu 
bazuje na słowniku UNESCO z 1997 roku Międzynarodowe Standardy Klasyfi-
kacji Wykształcenia – ISCED 1997 (ang. International Standard Classification of 
Education – ISCED 1997). Dodatkowo w roku 2010 Komisja Europejska, w ra-
mach inicjatywy Badanie europejskiej terminologii dotyczącej kształcenia doro-
słych w celu powszechniejszego zrozumienia i monitorowania tego sektora (ang. 
Study on European terminology in adult education for a common understanding 
and monitoring of the sector (NRDC, 2010)),  również zajmowała się kwestią 
zdefiniowania poszczególnych typów kształcenia ustawicznego, bazując w tym 
zakresie na słowniku przygotowanym przez Cedefop. 

W niniejszej części artykułu zostaną omówione aktualne wyniki LFS oraz 
AES. Z danych LFS wynika, że wskaźnik lifelong learning w roku 2014 w Unii 

3   Edukacja początkowa oznacza tutaj edukację na poziomie podstawowym, średnim oraz wyższym. 
W ujęciu szerszym edukacja początkowa to edukacja obejmująca cały proces edukacyjny, od 
okresu wczesnoszkolnego aż po edukację na poziomie wyższym. 

3
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Europejskiej wynosi odpowiednio 10,7%. Niemniej jednak rozbieżności pomię-
dzy poszczególnymi krajami członkowskimi są znaczące. Wśród najmniej aktyw-
nych społeczeństw w analizowanym obszarze należy wymienić Rumunów (1,5%), 
Bułgarów (1,8%), Chorwatów (2,5%) oraz Greków i Słowaków, po 3%. Tuż za 
nimi są Węgrzy z wartością wskaźnika 3,2%. Z drugiej strony listy rankingowej 
znalazły się takie kraje jak: Dania (31,7%), Szwecja (28,9%), Finlandia (25,1%). 
Dwucyfrową wartość wskaźnika zanotowano również we Francji, w Niderlandach, 
Austrii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. 

 

Rys. 1. Kształcenie ustawiczne w krajach UE (LFS) – 2013, 2014

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Eurostat Participation rate in education and training (last 
4 weeks) by type, sex, age and educational attainment level [trng_lfs_10].

Spośród 28 państw członkowskich 12 zanotowało w roku 2014 w stosunku do 
roku 2004 spadek wartości wskaźnika oceniającego udział dorosłych mieszkańców 
w edukacji i szkoleniach. Największy spadek zanotowano w Wielkiej Brytanii 
(o 55,5%), następnie na Łotwie (o 40,9%), na Słowacji (o 34,8%) i w Słowenii 
(o 33,6%). Porównanie danych z roku 2014 z danymi z roku 2004 również w przy-
padku Polski wypada niekorzystnie. Jesteśmy w grupie tych krajów, gdzie udział 
dorosłych obywateli w różnych formach edukacji i szkoleń uległ zmniejszeniu. 
W Polsce spadek wartości wskaźnika wyniósł 27,3%. Ponadto, biorąc pod uwagę 
stosunkowo małe zainteresowanie Polaków kształceniem ustawicznym już w roku 
bazowym (5,5% – 2004 rok) bilans ostatniego 10-lecia jest tym bardziej nega-
tywny. Z drugiej strony jest grupa tych państw członkowskich, które zarejestro-
wały wzrosty. Najbardziej spektakularny zanotowano we Francji, gdzie wartość 
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wskaźnika wzrosła aż o 186,2%, przy wyjściowej wartości wynoszącej 6,5%. Tym 
samym Francja goni czołówkę europejską, chociaż do krajów skandynawskich 
nadal sporo jej brakuje, co najmniej 6,5 pkt proc. 

W dalszej analizie na uwagę zasługuje fakt, że przeciętnie w UE udział 
w kształceniu pozaformalnym jest około 2,5 raza większy aniżeli w kształceniu 
formalnym. W roku badanym średnia unijna dla kształcenia pozaformalnego wy-
niosła 8,1%, a dla kształcenia formalnego 3,2%. Porównując uczestnictwo obywa-
teli w edukacji pozaformalnej z edukacją formalną, należy stwierdzić, że w roku 
2014, w połowie państw członkowskich było ono przynajmniej dwukrotnie wyższe 
w tym pierwszym przypadku. Największe różnice w aktywności dorosłych obywa-
teli w kształceniu pozaformalnym wobec kształcenia formalnego zaobserwowano 
we Francji (ponad 10-krotna różnica), Luksemburgu (blisko 5-krotna różnica), 
oraz w Czechach i Danii (blisko 4-krotna różnica). Bułgaria, Chorwacja, Grecja 
oraz Irlandia to jedyne kraje, w których odsetek osób biorących udział w kształ-
ceniu formalnym przewyższa odsetek tych, którzy uczestniczą w kształceniu po-
zaformalnym. Polska wspólnie z Rumunią reprezentuje grupę tych krajów, gdzie 
odsetki kształcących się dorosłych w systemie formlanym i pozaformalnym są 
zbliżone (rys. 2).

Rys. 2.  Udział obywateli dorosłych w kształceniu formalnym wobec kształcenia nieformalnego 
w roku 2014 w UE (BAEL)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Eurostat Participation rate in education and training 
(last 4 weeks) by type, sex and age [trng_lfs_09].

Podobnie jak w przypadku wskaźnika ogółem tak i tutaj nie we wszystkich 
krajach zanotowano wzrost udziału w edukacji formalnej i pozaformalnej. Częściej 
spadek wartości dotyczył udziału w kształceniu formalnym aniżeli pozaforma-
nym (14 wobec 12 państw). Zmniejszenie odsetka osób korzystających z edukacji 
formalnej niekonieczne oznaczało równoczesny spadek zainteresowania edukacją 
pozaformalną. W siedmiu krajach, tj. Litwie, Łotwie, Polsce, Słowacji, Słowe-
nii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii wartość obu wskaźników uległa zmniejszeniu. 
Największy spadek wystąpił na Litwie i Łotwie, ponad 55% w odniesieniu do 
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kształcenia formalnego, oraz w Wielkiej Brytanii, blisko 60%, w odniesieniu do 
kształcenia pozaformalnego. 

Istotnymi czynnikami różnicującymi społeczeństwa pod względem podejmo-
wania aktywności edukacyjnej i szkoleniowej są również wiek, status na rynku 
pracy, najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia oraz wykonywany zawód. 

Adult Education Survey (AES) (Eurostat, metadata, www.ec.europa.
eu)  to badanie dotyczące udziału dorosłych mieszkańców w edukacji i szkole-
niach (obejmuje to kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne). Punktem 
odniesienia dla aktywności edukacyjnej i szkoleniowej osób w wieku 25–64 
lat jest okres 12 miesięcy poprzedzający moment badania. Właśnie ten dłuższy 
okres referencyjny aniżeli w przypadku badania LFS (4 miesiące) w dużej mie-
rze przyczynia się do tego, że wartości wskaźnika wyznaczone na podstawie 
danych statystycznych pochodzących z badania AES są znacznie wyższe aniżeli 
w przypadku LFS.

Wyniki AES pokazują, że rośnie znaczenie kształcenia ustawicznego w Unii 
Europejskiej. W porównaniu z 2007 rokiem, blisko 16% więcej ankietowanych, 
potwierdziło swój udział w edukacji permanentnej, formalnej lub pozaformalnej. 
Przeciętnie uczestnictwo w systemie edukacji lub szkoleń potwierdziło w roku 
2011 40,3% Europejczyków, odpowiednio w roku 2007 fakt ten zadeklarowało 
34,8% respondentów. Pomimo wzrostu średniej unijnej jest grupa krajów, która 
odnotowała spadek wartości wskaźnika określającego udział dorosłych miesz-
kańców w ustawicznym kształceniu, znalazły się tutaj, Belgia, Bułgaria, Czechy, 
Grecja, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania. Przy 
czym spośród wymienionych największy spadek udziału dorosłych obywateli 
w edukacji permanentnej odnotowano w Bułgarii (o 28,6%) oraz Wielkiej Bryta-
nii (o 27,4%). Polska, chociaż zarejestrowała wzrost udziału dorosłych obywateli 
w kształceniu formalnym i/lub pozaformalnym, jest nadal wśród tych krajów, 
w których wskaźnik uczestnictwa w edukacji ustawicznej jest niższy aniżeli 
średnia unijna, odpowiednio 24,2% w roku 2011 wobec 21,8% w roku 2007. 

Największym zainteresowaniem edukacja i szkolenia cieszą się w Szwecji 
(podobnie jak w przypadku wyników pochodzących z LFS) oraz Luksemburgu. 
W obu przypadkach wartość wskaźnika przekracza 70%. Jest też grupa państw, 
w których wskaźnik udziału dorosłych w edukacji i szkoleniach przekroczył 
50%, są to: Niderlandy (59,3%), Dania (58,5%), Finlandia (55,7%), Francja 
(50,5%) oraz Niemcy (50,2%). Warto wskazać w tym miejscu na przykład Wę-
gry, gdzie w roku 2007 wartość wskaźnika wynosiła 9%, a w roku 2011 aż 
41,1%. Jest to rekordowy skok, aż o ponad 350%. Żaden inny kraj nie odnotował 
tak spektakularnej poprawy. Natomiast na uwagę zasługuje fakt, że zaintere-
sowanie dorosłych mieszkańców kształceniem ustawicznym znacznie wzrosło 
w Portugalii (o 68,2%), we Francji (o 43,9%), w Niderlandach (o 33%) oraz 
w Danii (o 31,5%). 
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Rys. 3. Kształcenie ustawiczne w krajach UE (AES) – 2007, 2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Participation rate in education and training by age groups 
[trng_aes_101].

Należy zwrócić uwagę, że występują bardzo duże różnice, zwłaszcza w ujęciu 
wartościowym, pomiędzy wynikami pochodzącymi z LFS a wynikami AES. Duży 
wpływ na ten fakt może mieć wspomniany wcześniej punkt odniesienia, który 
w przypadku LFS jest ustawiony na 4 tygodnie przed momentem przeprowadzenia 
badania, a w AES na 12 miesięcy. Warto jednak podkreślić, że ogólne schematy 
udziału mieszkańców poszczególnych krajów w aktywności edukacyjnej i szko-
leniowej są dość zbliżone. Patrząc na pierwszą dziesiątkę najbardziej aktywnych 
w edukacji i szkoleniach narodów, aż 8 znalazło się w czołówce rankingu zarówno 
w LFS, jak i AES, tj.: Duńczycy, Szwedzi, Finowie, Francuzi, Holendrzy, Austria-
cy, Luksemburczycy, Estończycy. Mniej jednoznaczna sytuacja występuje w koń-
cówce obu rankingów. Dla przykładu Bułgaria i Słowacja znajdują się na ostatnich 
pozycjach pod względem wskaźnika wyznaczonego w LFS. Dla obu tych krajów 
wartość uzyskana w badaniu AES stanowi co najmniej 14-krotność tej otrzymanej 
w badaniu LFS. Do końca nie zostały jeszcze wyjaśnione tak znaczące różnice 
występujące pomiędzy wynikami LFS a wynikami AES. Niemniej jednak ocena 
zgodności rankingów uzyskanych z badania LFS oraz AES wypada dość dobrze, 
współczynnik rang Spearmana jest równy 0,8, przy p = 0,0006.   

6  Obliczeń dokonano w pakiecie statystycznym SPSS 21.0.
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Jednakże zarówno wyniki LFS, jak i wyniki AES zgodnie wskazują, że 
udział dorosłych obywateli w kształceniu formalnym jest znacznie niższy aniżeli 
w kształceniu pozaformalnym. W większości krajów członkowskich udział miesz-
kańców w wieku 25–64 lat w edukacji pozaformalnej jest przynajmniej 5-krotnie 
wyższy aniżeli w edukacji formalnej. Średnia unijna dla kształcenia pozaformal-
nego to blisko 6-krotność kształcenia formalnego. Ponad 10-krotnie wyższy udział 
dorosłych obywateli w edukacji pozaformalnej w stosunku do edukacji formalnej 
zanotowały kraje: Słowenia (ponad 15-krotnie wyższy wskaźnik), Francja (ponad 
14-krotnie wyższy wskaźnik), Niemcy (ponad 12-krotnie wyższy wskaźnik) oraz 
Włochy, Cypr i Bułgaria (ponad 10-krotnie wyższy wskaźnik). Generalnie, w każ-
dym z państw członkowskich wskaźnik uczestnictwa w formalnych strukturach 
jest niższy aniżeli uczestnictwo w systemie edukacji pozaformalnej. Najmniejsze 
rozbieżności występują w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Portugalii i Polsce. 

Rys. 4. Udział obywateli w edukacji ustawicznej w UE wg rodzajów – wyniki AES 2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Eurostat Participation rate in education and training by 
age groups [trng_aes_101].

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wyników LFS, przeciętnie uczest-
nictwo dorosłych obywateli w UE w formalnym systemie edukacji i szkoleń spa-
da, średnio o 6%, a rośnie uczestnictwo w pozaformalnym systemie edukacji 
i szkoleń, średnio o 18%. Znów, tak jak w LFS, grupa krajów, w których wartość 
wskaźnika oceniającego udział w formalnym kształceniu spadła (14 państw) jest 
bardziej liczna od tej, w której znalazły się kraje, gdzie wartość wskaźnika oce-
niającego udział w pozaformalnym kształceniu uległa zmniejszeniu (10 państw). 
Polska wpisuje się w ogólnoeuropejskie tendencje, udział Polsków w edukacji 
formalnej spadł o 2%, a w edukacji pozaformalnej zwiększył się o 13%. Należy 
jednak mieć na uwadze, że cały czas Polacy są na końcu Europy pod względem 
udziału dorosłych w programach uczenia się przez całe życie. W rankingu LFS 
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zajmują 7 miejsce od końca, ocena dokonana za pomocą wyników AES wypada 
jeszcze mniej korzystnie, od ostatniego miejsca listy dzielą nas zaledwie 3 pozycje. 

Wpływ kształcenia ustawicznego na sytuację ekonomiczną kraju

Kształcenie ustawiczne wpływa na ogólną sytuację ekonomiczną zarówno 
Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów członkowskich. Pomimo kryzysu 
finansowego i licznych zawirowań w krajach strefy euro, należy przyjąć, bazując 
na danych statystycznych, że przeciętnemu Europejczykowi żyje się coraz lepiej. 
PKB per capita (PPS) w roku 2014 wynosił w Unii Europejskiej 27400 euro, tym 
samym był o blisko 30% wyższy aniżeli w roku 2004 (PKB per capita – 22300 
euro). W analizowanym okresie 2004–2014 warunki życia mierzone wartością 
PKB per capita uległy pogorszeniu jedynie w Grecji (zanotowano spadek o 7,1%), 
w pozostałych 27 krajach nastąpiła poprawa, najbardziej znacząca w Rumunii 
(o 94,7%), na Litwie (o 79,5%), w Polsce (o 69,1%), na Malcie (o 66%) oraz na 
Słowacji (o 65,1%) i w Estonii (o 65%). Aktywność w programach uczenia się 
przez całe życie ma pozytywny wpływ zarówno na wymiar ekonomiczny jed-
nostki, jak i na jej funkcjonowanie na rynku pracy (por. Fields, 2012). Badając 
zależność pomiędzy wartością PKB per capita (PPS) a wskaźnikiem zatrudnienia 
i udziałem dorosłych obywateli w edukacji i szkoleniach, obserwujemy silne za-
leżności o kierunku dodatnim (por. rys. 11 i tab. 2). Bardziej szczegółowa analiza 
statystyczna pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

 – Kraje, w których uczestnictwo w edukacji i szkoleniach jest poniżej średniej 
unijnej, najczęściej charakteryzują się również niższym aniżeli średnia unijna 
poziomem PKB per capita (PPS) oraz wskaźnikiem zatrudnienia, np. Bułga-
ria, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy. 

 – Wyższa od średniej unijnej aktywność edukacyjna dorosłych obywateli prze-
kłada się na wyższe PKB per capita (PPS) oraz wyższy wskaźnik zatrudnie-
nia, np. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Luksemburg, Niderlandy, Szwecja, 
Wielka Brytania.

 – Pomimo wysokiego PKB per capita oraz wysokiego wskaźnika zatrudnienia 
w UE, Niemcy rzadziej aniżeli przeciętny Europejczyk korzystają z edukacji 
ustawicznej.

 – Czechy, Grecja, Litwa oraz Łotwa charakteryzują się wyższym od średniej unij-
nej wskaźnikiem zatrudnienia, ale mimo to PKB per capita oraz uczestnictwo 
obywateli w edukacji permanentnej jest poniżej przeciętnego poziomu UE-28.
Podsumowując, należy zauważyć, że siła zależności pomiędzy kształceniem 

ustawicznym a PKB per capita oraz wskaźnikiem zatrudnienia jest na podobnym 
poziomie, co potwierdzają również przedstawione poniżej rachunki (por. tab. 2). 
Literatura przedmiotu potwierdza uzyskane wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, osoby, 
które się uczą, podnoszą swoje kwalifikacje, tym samym zwiększają swoje szanse 
na zatrudnienie. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku osób, które pozo-
stawały bez zatrudnienia przez dłuższy czas (Dorsett, Liu, Weale 2010).
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Rys. 8. PKB per capita (PPS) w roku 2014 w UE a wybrane wskaźniki 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z bazy Eurostat, opracowanie 
wykonano przy wykorzystaniu pakietu do analiz statystycznych SPSS 21.0.

Tabela 2.  Zależność pomiędzy wskaźnikiem udziału w edukacji i szkoleniach a wybranymi 
wskaźnikami ekonomicznymi – 2014

Udział w edukacji 
i szkoleniach

PKB per capita 
(PPS)

Wskaźnik 
zatrudnienia

Udział w edukacji 
i szkoleniach

rho 1

p .

PKB per capita 
(PPS)

rho ,740** 1

p ,000 .

Wskaźnik 
zatrudnienia

rho ,669** ,505** 1

p ,000 ,006 .

** –  Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie), 
*  –  Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie).

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z bazy Eurostat, opracowanie 
wykonano przy wykorzystaniu pakietu do analiz statystycznych SPSS 21.0 

Bez względu na grupę wieku, w czołówce europejskiej pod względem zatrud-
nienia oraz udziału dorosłych mieszkańców w edukacji i szkoleniach są: Dania, 
Finlandia, Szwecja oraz Niderlandy i Wielka Brytania. Z drugiej strony jest grupa 
krajów, która w każdej grupie wieku umiejscowiona jest poniżej linii demarkacyj-
nej ustanowionej przez średnią unijną, znalazły się tutaj: Bułgaria, Cypr, Grecja, 
Hiszpania, Malta, Słowacja, Węgry, Włochy. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
prawy dolny róg wykresu w każdym przypadku jest praktycznie pusty, wskazuje to 
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jednoznacznie na silny wpływ kształcenia ustawicznego na zatrudnialność obywa-
teli. W grupie wieku najbardziej reprezentatywnej z punktu widzenia zatrudnienia, 
zatem 25–54 lat, nie znalazł się żaden kraj, w którym przy poziomie wskaźnika 
udziału w edukacji i szkoleniach przekraczającym średnią unijną zatrudnienie by-
łoby na niższym poziomie aniżeli średnia unijna. Kształcenie ustawiczne znacząco 
wpływa na funkcjonowanie jednostki na rynku pracy, a im osoba jest młodsza, tym 
większej aktywności edukacyjnej się od niej oczekuje.  

Bardziej szczegółowo zależności badane wskaźnikiem Spearmana ilustruje 
tabela poniżej.

 

 

Rys. 9. Wpływ kształcenia ustawicznego na sytuację społeczno-gospodarczą kraju

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z bazy Eurostat, opracowanie 
wykonano przy wykorzystaniu pakietu do analiz statystycznych SPSS 21.0.
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Tabela 3.  Zależność pomiędzy wskaźnikiem udziału w edukacji i szkoleniach a wybranymi 
wskaźnikami rynku pracy – na podstawie LFS, 2014

Grupa wieku – 25–54 lat
Udział w edukacji 

i szkoleniach
Wskaźnik 

zatrudnienia
Stopa bezrobocia

Udział w edukacji 
i szkoleniach

rho 1
p .

Wskaźnik 
zatrudnienia

rho ,644** 1
p ,000 .

Stopa bezrobocia
rho -,477* 1
p ,010 .

Grupa wieku – 25–64 lat
Udział w edukacji 

i szkoleniach
Wskaźnik 

zatrudnienia
Stopa bezrobocia

Udział w edukacji 
i szkoleniach

rho 1
p .

Wskaźnik 
zatrudnienia

rho ,669** 1
p ,000 .

Stopa bezrobocia
rho -,459* 1
p ,014 .

Grupa wieku – 55–64 lat
Udział w edukacji 

i szkoleniach
Wskaźnik 

zatrudnienia
Stopa bezrobocia

Udział w edukacji 
i szkoleniach

rho 1
p .

Wskaźnik 
zatrudnienia

rho ,601** 1
p ,001 .

Stopa bezrobocia
rho -,331 1
p ,085 .

Grupa wieku – 50–74 lat
Udział w edukacji 

i szkoleniach
Wskaźnik 

zatrudnienia
Stopa bezrobocia

Udział w edukacji 
i szkoleniach

rho 1
p .

Wskaźnik 
zatrudnienia

rho ,472* 1
p ,011 .

Stopa bezrobocia
rho -,416* 1
p ,028 .

**  –   Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie), * – Korelacja jest istotna na poziomie 
0,05 (dwustronnie).

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z bazy Eurostat, opracowanie 
wykonano przy wykorzystaniu pakietu do analiz statystycznych SPSS 21.0. 
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Podsumowanie

Kształcenie osób dorosłych to zagadnienie kluczowe w polityce UE, głów-
nie dlatego, że obejmuje długi horyzont czasowy, wynoszący 40 lat. Wyniki 
zaprezentowane w artykule wydają się nie potwierdzać optymistycznych planów 
UE wobec wyznaczonego w perspektywie 2020 poziomu odniesienia. Zapisany 
w programie Edukacja I szkolenia 2020 benchmark wskazuje, że średni poziom 
uczestnictwa dorosłych mieszkańców UE w programach uczenia się przez całe 
życie powinien osiągnąć poziom 15%. Analiza prowadzona na poziomie krajo-
wym pokazuje, że w krajach skandynawskich (Dania, Finlandia Szwecja) oraz 
Francji, Niderlandach, Wielkiej Brytanii postawiony na rok 2020 cel został już 
osiągnięty. Luksemburg i Austria są bliskie realizacji wyznaczonego przez UE 
celu. W tym miejscu warto zauważyć, że przy panującej od roku 2007 spadkowej 
tendencji można oczekiwać, że Zjednoczone Królestwo w kolejnych latach od-
dali się jednak od przyjętego poziomu odniesienia. Osiągnięcie 15-procentowe-
go udziału dorosłych obywateli jest poważnie zagrożone, konieczne jest zatem 
podjęcie odpowiednich działań wspierających. Wśród zaleceń dla krajów człon-
kowskich znajdują się m.in. (Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie 
Parlamentarne, Komisja Spraw Społecznych, Programów Wymian, Środowiska, 
Edukacji i Kultury, 2011):
1. Zapewnienie środków finansowych, aby umożliwić obywatelom dostęp do 

edukacji ustawicznej o odpowiedniej jakości. 
2. Tworzenie zachęt dla przedsiębiorstw celem motywowania ich do kształcenia 

pracowników.
3. Większe włączenie osób pozostających poza systemem edukacji a pomocą 

odpowiednio skonstruowanych narzędzi finansowych. Należy wypracować 
mechanizmy dostosowane do potrzeb jednostki, mowa przede wszystkim 
o bezpośrednim wsparciu finansowym, ale i o pośredniej pomocy finansowej 
realizowanej w formie zachęt podatkowych czy też urlopów przyznawanych 
na cele edukacyjne. 

4. Wspieranie przez państwo procesu tworzenia partnerstw wielostronnych ukie-
runkowanych na rozwój programów uczenia się przez całe życie.

5. Promowanie kwestii krajowych ram kwalifikacji, które mają silny związek 
z programami kształcenia oferowanymi dorosłym obywatelom.

6. Tworzenie programów kształcenia dostosowanych do potrzeb i możliwości 
osób dorosłych, np. szersze wykorzystanie edukacji on-line w ofercie skiero-
wanej do dorosłych, tworzenie programów częściowych celem zmniejszenia 
obciążenia godzinowego aktywnością edukacyjną. Ułatwienie godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego z edukacją. 

7. Ustawiczne kształcenie kadry dedykowanej pracy z dorosłym odbiorcą oferty 
edukacyjnej.

8. Kampanie informacyjne i promocyjne celem ułatwienia i polepszenia dostępu 
do oferty skierowanej do osób dorosłych. 
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9. Wypracowanie mechanizmów ograniczających przedwczesne opuszczanie 
systemu edukacji.

10. Opracowanie programów monitorowania. 
11. Dalszy rozwój koncepcji edukacji drugiej szansy celem zwalczania wyklucze-

nia społecznego. 
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Lifelong  learning of adult citizens in the EU  
in the view of Europe 2020 growth strategy 

Key words: Strategy Europe 2020, Education and Training 2020 (ET2020), lifelong 
learning, EU, Labour Force Survey (LFS), Adult Education Survey (AES).

Summary: Education and vocational training compose a broader perspective which 
is lifelong learning. Adult learning is characteristic for the contemporary world 
and plays an important role in EU’s economic and social strategies. The aim of the 
following article is to provides a concise account of achievements and changes in 
the field of education and training in the EU that took place in the past 10 years, with 
special attention given to discrepancies between the Member States. The crucial 
part is devoted to the analysis of statistical data reflecting educational activity of EU 
citizens over the last decade. 
The article presents empirical approach, the source of statistical data used in 
the article is European Statistical Office (Eurostat) reports. The main source of 
statistical data concerning lifelong learning in EU consists of three surveys carried 
out primarily in member states: EU Labour Force Survey (LFS), Adult Education 
Survey (AES) and Continuous Vocational Training Survey (CVTS). The first two 
aforementioned will be used for drawing conclusions from comparative analysis. 
The most significant conclusion that may be drawn from the following analysis is 
reinforcing the position of education and training in the EU policy. Educational and 
training activity of EU members is constantly growing and is assumed to achieve 
15% rate in adult learning participation for the population aged 25–64 (target value 
for 2020). 
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