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Słowo wstępne

Szanowni Państwo

Wszyscy zapewne pamiętamy rok 2004 
i przystąpienie Polski do struktur Unii 
Europejskiej. Każdy z nas uczestniczył 
wtedy w społecznej obserwacji procesów, 
jakie zachodziły każdego dnia w otaczającej 
nas rzeczywistości. Dziś, w perspektywie 
kończących się środków w ramach 
programowania 2007-2013, mamy okazję 
przyjrzeć się branży szkoleniowej i podjąć 
próbę podsumowania najbardziej wido-
cznych zmian. 

Środki unijne, które napływały do Polski 
przez siedem kolejnych lat, zmieniły 
diametralnie kształt rynku szkoleniowego, 
indukując jego dynamiczny rozwój. Wielu 
przedsiębiorców zrozumiało wagę procesów 
rozwojowych pracowników i ich wpływ na 
zdobywanie i utrzymywanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorstwa 
te, niezależnie od wielkości przyszłych 
dofinansowań z Unii Europejskiej, już dziś 
deklarują podejmowanie dalszych 
inwestycji w rozwój kompetencji swoich 
kadr. Powstało wiele firm oferujących nowe 
produkty i usługi szkoleniowe, nieznane 
dotąd na polskim rynku. Zwiększył się nie 
tylko dostęp do wiedzy, ale i potrzeba z niej 
korzystania. Wśród indywidualnych 
odbiorców szkoleń, zarazem potrzebnym 
jak i modnym stało się zdobywanie nowych 
kwalifikacji, rozwijanie umiejętności czy 
„bycie na czasie” z najnowszymi trendami 
w danej dziedzinie lub branży. Ilość 
przewidzianych dla Polski środków 
finansowych przeznaczonych na rozwój 
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kadr, oznaczała również szybki wzrost 
nowych podmiotów szkoleniowych. 
Dynamiczne tempo ich rozwoju, wspo-
magane dużą liczbą realizowanych 
projektów, nie zawsze szło jednak 
w parze z wysoką jakością oferowanych 
usług. Budzi to obecnie wiele emocji 
w branży szkoleniowej, a jej możliwe 
konsekwencje są silnie dyskutowane 
w kontekście nadchodzących zmian. 

Coraz bliższa perspektywa wyczerpania 
środków z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, jak i nadchodzące spowolnienie 
gospodarcze, mogą przynieść trudny okres dla 
wielu organizacji działających na polskim 
rynku. Również firmy szkoleniowe muszą 
odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania 
związane ze swoją przyszłością, ponieważ to 
właśnie one w niezwykle dotkliwy sposób 
mogą odczuć konsekwencje nadchodzących 
zmian. Z drugiej jednak strony ich kierunek 
może – w długofalowej perspektywie – 
przynieść pozytywny efekt, którego 
zwiastuny widać w wynikach niniejszego 
badania. Jest to ogromna stymulacja dla 
branży szkoleniowej do podejmowania 
aktywnych działań zaradczych, zmiany 
strategii działania, rozwijania oferty, 
myślenia kategoriami efektywności, sku-
teczności i jakości oferowanych usług. Dzięki 
temu, na rynek szkoleniowy powróci zdrowa 
konkurencja, zaburzona dotychczasową 
absorpcją napływających z Unii Europejskiej 
środków. 

Zakres i charakter możliwych zmian, u progu 
których stoi niewątpliwie rynek szko-
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leniowy, ustalany był w ramach badania EFS 
— End of Financial Support. Przyszłość rynku 
szkoleń w Polsce. Chciałabym zachęcić 
Państwa do lektury raportu z badania 
i poznania najnowszej diagnozy obecnej, jak 
i prognozowanej sytuacji dla rynku szkoleń 
w Polsce, w tym przewidywań dotyczących 
kondycji polskich firm szkoleniowych, 
planowanych i realizowanych przez nie 
strategii przystosowawczych, prognoz 
dotyczących ilości środków przezna-
czonych na projekty szkoleniowe w ramach 
nowego proramowania 2014-2020 oraz 
przewidywanego popytu na szkolenia po 
2011 roku.

Chciałabym również serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom — przed-
stawicielom firm szkoleniowych i przed-
siębiorstw oraz niezależnym trenerom — 
które wzięły udział w badaniu i zechciały 
podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, 
opiniami i obawami. Dzięki nim, pre-
zentowany raport stanowi swojego rodzaju 
kompendium wiedzy na temat zmian, jakie 
zachodzić będą na rynku szkoleń po 2011 
roku. Dostarcza aktualnych danych, które 
mogą być niezwykle pomocne zarówno 
w kształtowaniu nowych strategii działania 
dla osób i firm działających w branży 
szkoleniowej, jaki i podejmowaniu decyzji 
przez osoby odpowiedzialne za realizację 
polityki szkoleniowej w przedsiębiorstwach, 
w perspektywie kilku najbliższych lat.  

Małgorzata Czernecka
HRP Group

 

Małgorzata Czernecka



Podsumowanie wyników badań2

Głównym celem badania EFS – End of 
Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń 
w Polsce zrealizowanego przez HRP 
Group było zdiagnozowanie obecnej 
i prognozowanej sytuacji na rynku szkoleń 
w Polsce, w kontekście wyczerpania 
środków finansowych z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymane dane 
pozwoliły odpowiedzieć na pytania 
o nastroje panujące na rynku szkoleniowym 
oraz planowane i realizowane strategie 
dostosowawcze firm działających w tej 
branży. Ponadto określono przewidywania 
dotyczące kondycji polskich firm szko-
leniowych po 2011 roku. Szczególną uwagę 
zwrócono również na prognozy dotyczące 
środków przeznaczonych na projekty 
związane z rozwojem pracowników 
w nowym programowaniu 2014-2020 oraz 
przewidywanego popytu na szkolenia wśród 
przedsiębiorców w perspektywie naj-
bliższych kilku lat. W celu przedstawienia 
pełnego obrazu sytuacji, przeprowadzono 
analizę źródeł zastanych dotyczących 
wielkości rynku szkoleń. Analizie poddana 
została oferta szkoleniowa dostępna na 
rynku oraz wpływ, jaki na branżę miało 
pojawienie się dofinansowań z Unii 
Europejskiej, a także kolejne fale kryzysu 
gospodarczego. 

Badanie EFS – End of Financial Support… 
zrealizowane zostało w okresie od 28 
czerwca do 28 września 2011 roku. Swoje 

opinie wyrazili w nim przedstawiciele firm 
szkoleniowych, a także przedsiębiorcy 
i trenerzy z całego kraju. Łącznie w badaniu 
wzięło udział 491 osób (355 przedstawicieli 
instytucji szkoleniowych, 73 przedstawicieli 
przedsiębiorstw oraz 63 trenerów, 
niezwiązanych na stałe z jakąkolwiek firmą 
szkoleniową).

Wyniki badania pokazują, że istnieje 
wyraźne powiązanie między rozwojem 
rynku szkoleń w Polsce, a pojawieniem się 
dofinansowania na projekty szkoleniowe ze 
środków PO KL. Doskonałym przykładem 
ilustrującym tę relację jest przyrost liczby 
firm szkoleniowych, który nasilał się wraz 
z uruchomianiem kolejnych transz środków 
unijnych na projekty związane z rozwojem 
kadr. W roku 2006 powstało 41% firm 
funkcjonujących obecnie w branży 
szkoleniowej. Pojawienie się w 2007 roku 
kolejnego okresu programowania jeszcze 
ten przyrost zwiększyło. 

Możliwość współfinansowania szkoleń ze 
środków Unii Europejskiej wzbudziła 
zainteresowanie rozwojem pracowników 
wśród przedsiębiorców oraz zatrudnianych 
przez nich osób. Zdecydowana większość 
przedstawicieli przedsiębiorstw (82,1%) 
deklarowała, że w ciągu ostatnich trzech lat 
wysyłała swoich pracowników na szkolenia
i kursy doszkalające. Dofinansowanie miało 
szczególne znaczenie dla mikro i małych
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Podsumowanie wyników badań2

firm, które w największym zakresie opierały 
swoje budżety szkoleniowe na funduszach 
unijnych. Również średnie i duże firmy 
chętnie wykorzystywały możliwości, jakie 
stwarzał EFS na rozwój i kształcenie 
pracowników. Przedsiębiorcy nie byli jednak 
jedyną grupą, która skorzystała na unijnym 
wsparciu. Stało się ono także bodźcem dla 
firm szkoleniowych, skłaniając je do 
inwestowania we własną działalność, 
rozwijania oferty czy wdrażania nowych 
form szkoleniowych.

W opinii zdecydowanej większości 
reprezentantów branży szkoleniowej 
(77,7%) zmiany, jakie nastąpią na rynku 
w związku z wyczerpaniem dofinansowania 
w ramach PO KL oraz kolejną falą spo-
wolnienia gospodarczego, mogą mieć 
negatywny wpływ na funkcjonowanie firm 
szkoleniowych. Uczestnicy badania (58,5%) 
prognozują spadek popytu na szkolenia, 
którego główną przyczyną będą ogra-
niczone, z uwagi na brak funduszy unijnych, 
budżety szkoleniowe przedsiębiorstw. 
Pracodawcy przyzwyczajeni do niskich cen 
szkoleń będą w mniejszym stopniu wysyłali 
swoich pracowników na szkolenia. Co wię-
cej, przedstawiciele firm szkoleniowych 
przewidywali (39,5%), że w ramach nowego 
programowania, 2014-2020, środki przez-
naczone na projekty szkoleniowe dla kadr 
będą mniejsze od dotychczasowych.Obawy 
te podzielali także przedstawiciele środo- 
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Podsumowanie wyników badań2

środowisk przedsiębiorców (43%) oraz 
trenerów niezwiązanych na stałe z insty-
tucjami szkoleniowymi (43,5%). Dodatkowo 
prognozuje się, że wraz z kryzysem 
gospodarczym środki przeznaczane do tej 
pory na podnoszenie kompetencji 
pracowników będą w pierwszej kolejności 
poddawane redukcji. Stracą na tym firmy 
szkoleniowe, którym trudniej będzie 
pozyskać klienta.   

Sygnalizowany kierunek zmian na rynku 
szkoleń przekłada się na nastroje, jakie 
panują wśród przedstawicieli firm szko-
leniowych. Reprezentanci tego środowiska 
(59,5%) obawiają się, że sytuacja ich 
organizacji pogorszy się w ciągu naj-
bliższych kilku lat, choć ponad połowa z nich 
przewiduje, że wyczerpanie środków w ra-
mach PO KL nie spowoduje zmniejszenia ich 
udziału w rynku. Najbardziej zagrożone 
będą firmy, które opierały swoją dotych-
czasową działalność na szkoleniach reali-
zowanych z funduszy unijnych i nie dosto-
sowały swojej oferty do wymagań klientów 
biznesowych. W ich przypadku realne staną się 
trudności z utrzymaniem się na rynku. 

Wyniki badania EFS — End of Financial 
Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce 
pokazują także pozytywne aspekty 
związane z końcem finansowania szkoleń 
w ramach PO KL. Rynek szkoleń, według 
przedstawicieli branży, przeżyje swoiste 

katharsis, dzięki któremu przywrócona 
zostanie rzeczywista wartość szkoleń, 
a liczyć się będą tylko te firmy, które czerpią 
wiedzę z wieloletniego doświadczenia 
i przywiązują wagę do jakości oferowanych 
usług. Ceny szkoleń, które dotychczas były 
sztucznie zaniżane z uwagi na kon-
kurencyjną ofertę dofinansowaną ze 
środków unijnych, powrócą na swój realny 
poziom. 

Pomimo, że w większości firm szko-
leniowych uczestniczących w badaniu 
(70,8%) prowadzone są dyskusje na temat 
prognozowanych przeobrażeń rynku 
szkoleniowego w Polsce, jedynie połowa 
z nich przygotowuje nową bądź modyfikuje 
dotychczasową strategię działania. Wśród 
najczęściej wskazywanych rozwiązań, które 
są planowane lub podejmowane przez firmy 
szkoleniowe należy wymienić poszukiwanie 
nowych odbiorców oferty usług szkole-
niowych (42,8%) oraz nowych partnerów do 
współpracy (36,3%), a także wzbogacanie 
oferty o nowe tematy i nowoczesne metody 
szkoleniowe (42,3%). Zdaniem niemal 
połowy respondentów firmy szkoleniowe 
podniosą również ceny usług szkoleniowych. 
Dla części ankietowanych (35,2%) realnym 
rozwiązaniem jest także redukcja zatru-
dnienia trenerów w ich organizacjach. 

W ramach badania określono także 
działania, jakie w związku z wyczerpaniem 
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Executive summary2

środków finansowych z Unii Europejskiej 
podejmą przedsiębiorstwa. Program 
adaptacji do nowych realiów rynku 
szkoleniowego będzie obejmował przede 
wszystkim dążenie do zmniejszenia liczby 
szkoleń organizowanych dla pracowników 
(60,9%) oraz zwiększenie udziału szkoleń 
realizowanych przez trenerów wew-
nętrznych (46,6%). Jeżeli chodzi o progno-
zowane zapotrzebowanie na tematy 
szkoleń, to w opinii firm szkoleniowych, 
przedsiębiorcy będą najchętniej kierowali 
swoich pracowników na szkolenia spec-
jalistyczne (58,9%) oraz z zakresu obsługi 
klienta (50,4%). Popularne będą także 
szkolenia z kompetencji kierowniczych 
(42,3%), umiejętności IT (38,5%) oraz
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coaching (37%). Diagnoza ta znalazła także 
potwierdzenie w opinii wyrażonej przez 
przedsiębiorców. Ich zdaniem pracodawcy 
będą najczęściej dokształcać swoich 
pracowników w zakresie kompetencji 
kierowniczych (69,9%), związanych 
z obsługą klienta (61,6%) oraz kompetencji 
specjalistycznych (60,3%). W odniesieniu do 
formy realizacji szkoleń, przedstawiciele 
firm szkoleniowych uznali, że najczęściej 
wybierane przez pracodawców będą 
szkolenia mieszane (stacjonarne połączone 
z wykorzystaniem nowych technologii) 
(38,8%). Opinię tę potwierdzają wskazania 
przedsiębiorców (32,9%) oraz trenerów 
(46,8%), którzy nie współpracują na stałe 
z firmami szkoleniowymi.



Kondycja rynku szkoleń w Polsce3

Branża szkoleniowa w Polsce jest 
stosunkowo młoda — liczy dopiero dwie 
dekady. W latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, wraz z wejściem na 
polski rynek międzynarodowych kor-
poracji, pojawiły się nowe wzorce za-
rządzania i podejście do rozwoju kadr. 
Adaptacja zagranicznych standardów 
zarządzania w polskiej przedsiębiorczości 
przyczyniła się do powstania i rozwoju 
rynku szkoleniowego. Na przestrzeni 
ostatnich 20 lat branża szkoleniowa 
przeżywała zarówno okresy dynamicznego 
wzrostu, ale także stagnacji, które 
doprowadziły do obecnego kształtu tego 
sektora.

Mówiąc o rynku szkoleniowym należy zastanowić 
się, jakiego rodzaju podmioty współtworzą jego 
obraz. Można go rozpatrywać, biorąc pod uwagę 
wyłącznie firmy i instytucje zajmujące się 
kształceniem pozaformalnym bądź poszerzyć tę 
perspektywę o zaplecze organizacyjne (firmy 
cateringowe, hotele, centra konferencyjne itp.). 
Różnie definiuje się same firmy i instytucje 
szkoleniowe (Ryc. 1), przy czym do tej pory nie 
stworzono precyzyjnych kryteriów pozwa-
lających odróżnić firmę szkoleniową od 
organizacji, która sporadycznie świadczy tego 
typu usługi (Bilans Kapitału Ludzkiego 
w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą 
edycję badań realizowaną w 2010 roku 
2011:  47). 
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! Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) instytucja szkoleniowa to       
taka, która „oferuje szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy”. 
Definicję tę precyzuje Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), prowadzący 
ewidencję instytucji szkoleniowych ubiegających się o „zlecenia na szkolenie 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków 
publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej”. Z kolei 
Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) zrzesza przedsiębiorców, których 
przedmiotem działania jest działalność szkoleniowa (Statut Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych, s. 4.). Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) na potrzeby badania Bilans Kapitału Ludzkiego za podmioty 
tworzące rynek szkoleń uznała instytucje lub firmy, które „prowadzą 
działalność mieszczącą się zgodnie z PKD w obszarze kształcenia 
ustawicznego dorosłych”, w tym m. in. szkoły nauki jazdy, języków obcych, 
firmy świadczące usługi doradcze w zakresie zarządzania (Bilans Kapitału 
Ludzkiego… 2011:  47-48). 
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Szkoły językowe, centra kształcenia 
ustawicznego, centra kształcenia pra-
ktycznego, ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, uczelnie 
wyższe lub jej jednostki, szkoły nauki 
jazdy, firmy szkoleniowe, firmy szko-
leniowo-doradcze oraz inne pod-
mioty, niemieszczące się w tej 
klasyfikacji, których działalność wpi-
suje się w kształcenie ustawiczne.

Bilans Kapitału Ludzkiego
(2010)

Prywatne polskie przedsiębiorstwa, 
firmy międzynarodowe, ośrodki 
akademickie, instytucje publiczne, 
stowarzyszenia i fundacje, szkolenio-
wcy indywidualni, dostawcy rozwią-
zań, maszyn i usług.

Ekspertyza Instytutu Zarządzania 
(2005)

szkoły językowe (7%) oraz jednostki uczelni 
wyższych (2%) (Worek i inni 2011: 16-17).

Dane na temat liczby firm i instytucji 
szkoleniowych działających w branży są 
dosyć rozbieżne. W 2007 roku Polska Izba 
Firm Szkoleniowych szacowała wielkość 
rynku na 2 500 (Jabłońska 2011).  Do tej pory 
podaje się tę wartość jako dolną granicę, 
przy czym rozpiętość szacunków sięga 
nawet do 9 500. (Tabela 1).

Według danych PARP większość instytucji 
zajmujących się realizacją szkoleń (85%) 
to firmy małe i mikro. Podmioty średnie 
stanowią 13%, a 2% — duże przed-
siębiorstwa. Niemal połowa firm 
tworzących sektor (49%) opiera swoją 
działalność na usługach szkoleniowych 
i szkoleniowo-doradczych. Pozostałe 
placówki to szkoły nauki jazdy (12%), 
centra szkolenia ustawicznego (11%), 
ośrodki doskonalenia  zawodowego (10%),

Źródło: Opracowanie HRP na podstawie danych PARP1

Ryc. 1. Podmioty tworzące rynek szkoleń

Klasyfikację podmiotów tworzących rynek szkoleń przedstawia Ryc. 1. 

Opracowanie na podstawie:  Ekspertyza Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce opracowana przez Instytut 
Zarzadzania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004, http://www.parp.gov.pl/index/more/276, 
oraz raport z badania Bilans Kapitału Ludzkiego Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?, B. Worek, K. Stec, D. Szklarczyk, K. Keler, 
PARP 2011.

1
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Opracowanie na podstawie: baza portalu inwestycjawkadry.pl: http://www.inwestycjawkadry.info.pl/ 
instytucje.html?f[search]=A, dostęp: 29.09.2011.; B. Lisowska, Koniec unijnych dotacji? Firmy szkoleniowe będą upadać. 
http://www.gazetaprawna.pl/drukowanie/501769, dostęp: 29.09.2011; K. Keler, Raport metodologiczny z badań realizowanych 
w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, PARP 2011, s. 34-35; Rejestr Instytucji Szkoleniowych, 
http://www.ris.praca.gov.pl:8090/ris/index.ftl, dostęp: 29.09.2011 r.

Według danych RIS w latach 2005-2009 powstało około 5,5 tys. podmiotów.
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Źródło Szacowana liczba firm i instytucji szkoleniowch

Inwestycjawkadry.pl

Gazeta Prawna

PARP

RIS 9 800

7 000

6 900

8 200

Źródło: Opracowanie HRP2

Tabela 1. Wielkość rynku szkoleniowego w Polsce (2010/2011)

Najstarsze instytucje szkoleniowe, 
powstałe przed 1995 rokiem, stanowią 
około 17% funkcjonujących obecnie 
podmiotów. Pomiędzy rokiem 1995 a 2000 
powstało co piąte przedsiębiorstwo tego 
typu, a w latach 2001-2005 utworzono 
22,5% firm świadczących usługi szko-
leniowe. Gwałtowny rozwój branży 
obserwuje się od 2006 roku — znaczny 
odsetek funkcjonujących obecnie in-
stytucji (41%) powstał w tym okresie  
(Worek i inni 2011: 21, MPiPS 2010:6) . 
Dynamiczny rozrost rynku pozostaje 
nie bez związku z uruchomieniem pier-
wszego programu oferującego do-
finansowanie z Unii Europejskiej na 
kształcenie osób dorosłych  Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Za-
sobów Ludzkich (SPO RZL) na lata 2004-
2006.  

—

Największy przyrost instytu-

cji i firm szkoleniowych nastąpił jednak 
w 2008 

Ozna-

roku (MPiPS 2010: 7), po 
uruchomieniu nowej puli środków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO 
KL) na lata 2007-2013. 

Wartość projektów szkoleniowych zre-
a l i zowanych  w ramach SPO RZL 
oszacowano na 991 mln zł, z czego 857 mln 
zł to wydatki obejmujące koszty zarządza-
nia projektami i koszty bezpośrednie 
szkoleń (Doskonalenie umiejętności 
i kwalifikacji kadr. Badanie projektów 
szkoleniowych w ramach Działania 2.3 
schemat a) SPO RZL 2004-2006 2007: 4). 
W ramach PO KL jak dotąd rozdy-
sponowano 30,7 mld zł, co stanowi 60,6% 
alokacji środków na lata 2007-2013 (Efekty 
wdrażania Programu Kapitał Ludzki. 
Informacja kwartalna 10.2011: 1). 

3

3



cza to, że do „podziału” pozostało jeszcze 
około 19 mld zł. Gros realizowanych 
projektów opiera się na szkoleniach
wartość zawartych umów szacuje się na 
kwotę 6,2 mld zł (Informacja miesięczna 
z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 31 
sierpnia 2011) 2011: 7).

W 2010 roku ponad połowa firm 
szkoleniowych realizowała usługi za 
fundusze unijne, a niemal dwie trzecie 
planowało korzystanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
w  2011 r.  (Worek  i  inni  2011: 65).  Według 

 — 

Rynek szkoleń można rozpatrywać biorąc pod uwagę wszystkie instytucje prowadzące szkolenia, kursy czy inne formy kształcenia 
nieobowiązkowego lub skupić się tylko na firmach i instytucjach, których głównym podmiotem działalności są szkolenia, bądź są 
drugą obok doradztwa gałęzią działalności (Na podstawie: B. Worek i inni, op. cit., 2011). 

PIFS zrzeszała wówczas 360 podmiotów.

niektórych źródeł liczba organizacji 
szkoleniowych w Polsce, dla których środki 
z PO KL są podstawą funkcjonowania, 
wynosi 1,2 tys., a kilkaset firm utrzymuje się 
wyłącznie za sprawą unijnych dotacji 
(Lisowska 2011).
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!   W 2009 roku, który oceniany jest jako okres załamania rynku szkoleń 
w Polsce, najwyższa mediana obrotów wyniosła 400 000 (uczelnie wyższe), 
a najniższa — 100 000 zł (szkoły nauki jazdy). W odniesieniu do firm szko-
leniowo-doradczych było to 300 000 zł, zaś dla firm szkoleniowych  160 000 
zł. Wśród 17% firm i instytucji obrót za 2009 rok przekroczył 1 mln zł (Worek 
i inni 2011: 65).

—

4
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4

Z badania potencjału członków Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych wynika, że firmy 
należące do organizacji w 2010 roku 
osiągnęły łączny przychód z działalności 
szkoleniowej w wysokości 1,367  mld  
złotych.  Zyski  z  działalności komer-

cyjnej (708 mln) oraz szkoleń finan-
sowanych ze środków publicznych, 
w tym EFS (659 mln), były bardzo zbliżone  
(Pakiet korzyści dla członków PIFS 2011, 
Badanie potencjału członków Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych 2011).

5

5

3

Jaką wartość ma więc cała branża 
szkoleniowa? Wartość rynku szkoleń w roku 
2008 oceniana była na 2,5 mld złotych 
(Frąk 2011; Jabłońska 2011; Podsiadły 
2009). Obecnie rynek ten wycenia się na 
kwotę od 3 do 8 mld zł, w zależności od 
zdefiniowania wchodzących w jego skład 
elementów .



Pomimo dynamicznego rozwoju przez 
ostatnie dwie dekady, rynek szkoleń nie jest 
jeszcze w pełni ukształtowany. Brakuje 
wyraźnych liderów tego sektora, którzy 
skupialiby większą część rynku. Z drugiej 
strony nowym firmom szkoleniowym jest 
stosunkowo łatwo „wejść” w branżę 
(Włudarczyk 2011: 36). Ten fenomen można 
tłumaczyć dużą pulą funduszy unijnych 
zasilających i napędzających rozwój rynku. 
Ich wysoka dostępność z jednej strony daje 
możliwość zaistnienia mniejszym ośrodkom, 
bez bogatego doświadczenia lub ugrun-
towanej pozycji rynkowej, z drugiej strony 
wpływa na rozdrobnienie rynku i nie 
pozwala na wyraźną dominację od dawna 
funkcjonujących firm. Podkreśla się 
konkurencję pomiędzy podmiotami dzia-
łającymi w sektorze szkoleń, która może 
zaostrzyć się w momencie wygaśnięcia 
funduszy. Perspektywa ta, w połączeniu ze 
spowolnieniem gospodarczym, pozwala 
przypuszczać, że w najbliższej przyszłości 
firmy działające w branży będą musiały 
stawić czoła nowym wyzwaniom. 

 

Rozpatrując sytuację firm szkoleniowych, 
należy zwrócić uwagę, w jakim stopniu 
potencjalni odbiorcy ich usług przejawiają 
chęć do uczestniczenia w procesach 
rozwojowych.  

Spis treści
strona 2/134
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Dane dotyczą udziału w kształceniu pozaformalnym w latach 2009-2011.

Dane dotyczą 2010 r., odnoszą się do udziału w kształceniu pozaformalnym oraz nieformalnym.

Wskaźnik udziału w kształceniu ustawicznym (lifelong learning) to odsetek osób, które brały udział w kształceniu w ciągu 
ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie.
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i
Kształcenie formalne odbywa się 
w systemie instytucjonalnym, którego 
wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. 
szkoła lub instytucja szkoląca), co 
program umożliwiający zdobycie uzna-
wanych w danym systemie prawnym 
kwalifikacji.  

Kształcenie pozaformalne  kształ-
cenie instytucjonalne i sformalizowane 
realizowane poza programami umo-
żliwiającymi zdobycie uznawanych 
w danym systemie prawnym kwalifikacji 
(typowym przykładem są szkolenia 
oparte na doświadczeniu firm, kor-
poracji, organizacji społecznych).

Kształcenie nieformalne  kształcenie 
zamierzone (samodzielne uczenie się) 
i niezamierzone (występujące bezwie-
dnie w sytuacjach życia codziennego, 
także w pracy poza organizowanymi tam 
szkoleniami formalnymi i pozaforma-
lnymi).

 — 

  — 

 — 

Skłonność dorosłych Polaków do kształcenia 3.1

Kształcenie ustawiczne 
może przybierać 
następujące formy:

7

8

6

Idea kształcenia ustawicznego nie cieszy się 
wśród Polaków wysoką popularnością. 
Odsetek dorosłych podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe oscyluje w granicach od 
10,7% (Czapiński, Panek 2011: 145) do 19% 
(Worek i inni 2011: 88). Najczęściej 
podejmowanie kształcenia następuje z ini-
cjatywy pracodawcy około 40% zatru-
dnionych korzysta z kursów doszkalających 
finansowanych przez firmę. Pomimo 
znacznych środków na szkolenia płynących 
z Unii Europejskiej, wskaźnik udziału 
Polaków w kształceniu ustawicznym rośnie 
bardzo powoli, a w latach 2005-2006 oraz 
2008-2009 odnotowano jego okresowe 
spadki (Tabela 2). 

 — 

8

Polska

5,1%

4,9%

5,0%

4,7%

EU

9,4%

9,8%

9,3%

9,6%

Lata

2007

2005

2004

2006

4,7%

5,3%

9,3%

9,4%

9,1%

2009

2008

2010

Tabela 2. Udział Polaków w edukacji 
ustawicznej w latach 2004-2010

4,7%

Źródło: Opracowanie HRP na podstawie danych Eurostat
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3



Kondycja rynku szkoleń w Polsce

Udział osób w wieku 25-64 lata w kształceniu ustawicznym w 2010 r. w Danii wynosił 32,8%, w Szwajcarii – 30,6%, w Szwecji – 
24,5%.  (Źródło: Eurostat).

Polacy zapytani o rozsądną cenę, którą są skłonni zapłacić za dzień szkoleniowy podawali najczęściej (34% badanych) kwotę nie 
wyższą niż 50 zł, a co dziesiąty Polak byłby w stanie zapłacić do 100 zł za dzień szkolenia. Żaden z zapytanych nie uznał za 
rozsądną ceny przewyższającej 200 zł. (Raport szkolenia w Polsce 2009. Badanie potrzeb szkoleniowych osób indywidualnych, 
Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa 2009, s. 16-17).

strona 18/71

Udział Polaków w kształceniu ustawicznym jest 
blisko o połowę niższy od średniej dla UE, 
a dystans dzielący nas pod tym względem od 
pozostałych krajów Unii jest dość duży. 
Szczególnie daleko mamy do państw 
z czołówki, jak Dania czy Szwecja, gdzie 
wskaźnik lifelong learning przekracza poziom 
30% . Faktem jest, że większość Polaków 
(ponad 80%) nie dokształca się oraz nie planuje 
podejmowania kształcenia w najbliższej 
przyszłości (Bilans Kapitału Ludzkiego… 2011: 
166). Najczęściej bierna postawa wobec 
edukacji wynika z braku potrzeby do-
kształcania się i przekonania o posiadaniu 
wystarczających kompetencji do wykonywania 
pracy zawodowej. Mniej znaczącymi barierami 
jest brak motywacji do rozwoju czy brak czasu. 
Znaczącej roli nie odgrywa również czynnik 
finansowy  .

Istnieje jednak grupa, która stale  zgłasza 
chęć  podnoszenia  swoich  kompetencji

10

9

Skłonność dorosłych Polaków do kształcenia 3.1

9

zawodowych. Co piąty Polak (20%) zamierza 
podjąć lub kontynuować kształcenie 
w perspektywie najbliższego roku, nie uza-
leżniając tej decyzji od uzyskania pomocy ze 
strony pracodawcy (Worek i inni 2011: 91). 
Najczęściej plany te związane są ze szkoleniami 
językowymi (23%). Pracownicy deklarują także 
chęć rozwoju kwalifikacji niezbędnych 
w poszczególnych branżach: budowlanej i prze-
mysłowej (12%), informatycznej (16%), 
motoryzacyjnej (10%). Na dalszym miejscu 
znajdują się potrzeby podnoszenia kompetencji 
specjalistycznych, zawodowych (9%) oraz 
związanych z usługami (fryzjerstwo, gastronomia, 
turystyka, hotelarstwo) (7%) (Ibidem: 100). Dane te 
przekonują, że odbiorcy szkoleń nadal mają 
niezaspokojone potrzeby związane z rozwojem 
swoich kompetencji zawodowych. Rynek szkoleń 
nie wyczerpał jeszcze możliwych kierunków 
rozwoju i wciąż może znaleźć odbiorców za-
interesowanych sfinansowaniem własnego 
procesu  dokształcania.       

10

Odpowiedzi na pytania postawione w badaniu EFS End of Finanacial Support. 
Przyszłość rynku szkoleń w Polsce to próba oceny, czy udało się nam (firmom 
szkoleniowym, dysponentom środków unijnych, pracodawcom) zakorzenić 
w Polakach postawę, że warto i trzeba kształcić się przez całe życie. Jeżeli dorośli 
Polacy zrozumieją, że raz zdobyty zawód to za mało, a krótkie formy kształcenia są 
sposobem na elastyczność i mobilność na rynku pracy, to rynek szkoleń powinien się 
rozwijać. 
Zgodnie z badaniami Eurostatu 5,3% dorosłych Polaków skorzystało w 2010 roku 
z jakichkolwiek form dokształcania, natomiast średnia europejska sięga przeszło 9% 
(wśród liderów nawet do 30%). Z tych danych wynika, iż mamy jeszcze dużo do 
zrobienia.

 — 

Ewa Polańska 
Dyrektor Prospero Buisnes Training s.c.
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Wpływ środków UE na zainteresowanie przedsiębiorstw 
kształceniem pracowników

3.2

Duże możliwości dofinansowania szkoleń 
sprawiły, że zainteresowanie tego rodzaju 
formą rozwijania pracowników przejawia 
ponad połowa firm działających w Polsce 
(55%) (Worek i inni 2011: 71). Z drugiej 
jednak strony niemal połowa rynku (45%) 
nadal nie jest zainteresowania roz-
wijaniem kompetencji swoich pracowników. 
Wynik ten może wskazywać, że część 
przedsiębiorców nie uświadamia sobie 
korzyści związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji i dokształcaniem swojej kadry.

 

Dysproporcja pomiędzy pracownikami, 
którzy opłacają szkolenia, kursy czy studia 
z własnych środków (8,1%), a tymi, których 

rozwój finansuje firma (33,1%), jest dość 
duża. W porównaniu do pozostałych krajów 
europejskich poziom inwestowania 
przedsiębiorców w rozwój pracowników 
plasuje nas na środkowym miejscu. 
Największą aktywność pod względem 
stymulowania rozwoju kadr wykazują 
przedsiębiorcy z Finlandii, Holandii 
i Szwecji (Wykres 1). 

W rozwój pracowników inwestują przede 
wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa. 
W grupie, która przeznaczyła najwięcej 
środków na szkolenia dla pracowników 
w 2010 roku, znalazła się niemal połowa (49%) 
firm średnich, 41% dużych zatrudniających 

Dla porównania średnia europejska w obszarze samodzielnego finansowania kształcenia wyniosła 8,7%, zaś w przypadku 
kształcenia finansowanego przez pracodawcę – 33,7%. (European Working Conditions Survey 2010 (EWCS 2010), 
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/physicalfactors.htm).

Wskaźnik HC ROI (Human Capital Return of Investment – Stopa Zwrotu z Inwestycji w Kapitał Ludzki) jest liczony jako stosunek 
przychodów pomniejszonych o koszty, wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników, do iloczynu liczby etatów i średniego 
wynagrodzenia. Wysoki poziom wskaźnika wynika m. in. z niskiego udziału wynagrodzeń w przychodach (A. Kaźmierczak, P. 
Dziechciarz, Saratoga HR Benchmarking. Wyniki analizy, PricewaterhouseCoopers, grudzień 2009: 9).

12

11

11

!
Jak pokazują analizy PricewaterhouseCoopers, w 2009 roku stopa 
zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki  w Polsce była dość wysoka pod 
tym względem znaleźliśmy się w czołówce krajów europejskich, obok 
Rosji i Bułgarii. Liczba godzin szkoleniowych przypadających na etat 
w polskich firmach to 31,2, podczas gdy średnia dla krajów Europy 
Zachodniej wynosiła 18,1 godziny, a w USA 20,1 godziny 
(Kaźmierczak, Dziechciarz 2009: 17). Porównując koszt szkoleń 
w kategoriach bezwzględnych dla Polski, krajów Europy zachodniej 
oraz USA okazało się, że najdrożej jest w Polsce przeszkolenie 
jednego pracownika to przeciętny koszt 1566 zł, czyli o połowę więcej, 
niż na zachodzie Europy. Z kolei koszt godziny szkoleniowej w Polsce 
był niższy (50 zł), niż w Europie (59 zł) (Ibidem: 18).

 — 

 — 

 — 
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Wpływ środków UE na zainteresowanie przedsiębiorstw 
kształceniem pracowników

3.2

Źródło: Opracowanie HRP na podstawie wyników badania EWCS 2010

W latach 2008-2009 mikro firmy stanowiły ponad 75% przedsiębiorstw korzystających z dofinansowania szkoleń. 
13

do 999 osób oraz 42% podmiotów 
powyżej 1000 osób. Małe firmy 
finansowały kształcenie pra-
cowników w nieco mniejszym 
zakresie 37%. 

Na podstawie danych podsu-
mowujących wdrażanie progra-
mów unijnych można stwierdzić, 
że polskie przedsiębiorstwa dość 
chętnie korzystają ze współ-
finansowania procesów rozwojo-
wych pracowników z funduszy Unii 
Europejskiej. 

 — 

Do końca 2010 roku w projektach 
szkoleniowych PO KL dla przedsię-
biorstw udział wzięło niemal 251 
tys. osób pracujących, a wspar-
ciem objęto 21,3 tys. firm (Spra-
wozdanie z realizacji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki za II 
półrocze 2010 r.: 33-36). W ob-
szarze rozwoju zasobów ludzkich 
i potencjału administracyjnego 
przedsiębiorstw objęto wspar-
ciem 59 tys. firm, a przeszkolono 
158,6 tys. pracowników (Ibidem: 8). 

Odbiorcami szkoleń 
w ramach SPO RZL (2004-2006) było 
94 tys. firm, z czego około 65% 
stanowiły podmioty mikro, a kolej-
ne 23% – małe. W przypadku 
kolejnego programu operacyjnego 
– Kapitał Ludzki – ze środków 
unijnych najczęściej korzystały 
mikro firmy (Szałaj 2010: 201-204) . 13
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Metodologia badań4

Badanie EFS – End of Financial Support... 
zrealizowane zostało w okresie od 28 
czerwca do 28 września 2011 roku. 
W celu zebrania opinii wykorzystano 
technikę badawczą, jaką jest ankieta 
internetowa (CAWI — Computer-Assisted 
Web Interwieving). 

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu roz-
powszechniano za pośrednictwem e-mailingu, 
informacji o badaniu umieszczonych na stronach 
internetowych związanych tematycznie z obsza-
rem szkoleń/dokształcania pracowników oraz  
portalach społecznościowych zrzeszających 
trenerów. 
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Wykres 2. Staż firm szkoleniowych na rynku (N = 294)

Badaniem objęci zostali przedstawiciele firm 
szkoleniowych, a także przedsiębiorcy 
i trenerzy z całego kraju. Łącznie w badaniu 
wzięło udział 491 osób (355 przedstawicieli 
instytucji szkoleniowych, 73 przedstawicieli przed-
siębiorstw oraz 63 trenerów, niezwiązanych na 
stałe z jakąkolwiek firmą szkoleniową). 

Wśród firm szkoleniowych, stanowiących 
główną grupę ankietowanych, zdecy-
dowanie przeważały działalności jedno-
osobowe oraz mikro i małe przedsiębiorstwa 
(84% respondentów). Jeśli wziąć pod uwagę 
rok założenia, to najliczniej reprezento-



wane były firmy rozpoczynające swoją 
działalność w latach 2008-2011 (80, 27,2%) . 

Wśród firm szkoleniowych, stanowiących 
główną grupę ankietowanych, zdecydowanie 
przeważały działalności jednoosobowe oraz 
mikro i małe przedsiębiorstwa (84% 
respondentów). Jeśli wziąć pod uwagę rok 
założenia, to najliczniej reprezentowane były 
firmy rozpoczynające swoją działalność 
w latach 2008-2011 (80, 27,2%). Niewiele
mniej organizacji zostało założonych w latach 
2004-2007 (66, 22,5%) oraz 2000-2003 (60, 
20,4%). W latach 1996-1999 powstały 43 firmy, 
co stanowi 14,6% ogółu próby badawczej. 
Instytucje założone w okresie od 1992 do 1995 
reprezentowane były przez 25 przed-
stawicieli (8,5%), a w latach 1988-1991 
przez 20 podmiotów (6,8%) (Wykres 2). 

Warto zwrócić uwagę, iż rynek szkoleniowy 
ciągle się rozrasta, a największe przyrosty 
firm szkoleniowych związane są z po-
jawieniem się kolejnych okresów pro-
gramowania (rok 2004 oraz 2007) . 
Większość spośród respondentów (73,5%) 
posiadała doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń w ramach projektów współfinan-
sowanych z funduszy unijnych. Jednocześ-
nie, w przypadku niemal połowy instytucji 
szkoleniowych biorących udział w badaniu 
(43,4%), głównym przedmiotem działalności 
były szkolenia realizowane przy wsparciu 
środków EFS. 

                 

Metodologia badań4

Uruchomienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w 2004 
roku przyczyniło się do ożywienia rynku, stąd najwięcej firm, które obecnie funkcjonują, 
powstało po 2005 roku. Z kolei w 2008 roku, czyli rok po uruchomieniu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, obserwowano największy przyrost instytucji szkoleniowych 
(W. Podsiadły, Co będzie z rynkiem szkoleń w 2010 roku? HRstandard, 
http://hrstandard.pl/2009/12/11/co-bedzie-z-rynkiem-szkolen-w-2010-roku/).

Spis treści
strona 2/134
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Instytucje założone w innym okresie reprezentowane były przez mniej niż 10% badanych. 
Te dane w sposób szczegółowy przedstawiono na Wykresie 1 na str. 20. 
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Popyt na szkolenia po 2011 roku przewidywania  — 5

Zgodnie ze wskazaniami ponad połowy 
(58,6%) przedstawicieli firm szkolenio-
wych, wyczerpanie środków z PO KL 
spowoduje, że zmniejszy się popyt na 
szkolenia. Respondenci, wśród głównych 
przyczyn wystąpienia takiej tendencji, 
wymieniali:

 Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. Więcej danych na temat sposobów dokonywania cięć budżetowych 
w firmach (m.in. inicjatyw, z których rezygnuje się w pierwszej kolejności) odnajdziecie Państwo w podrozdziale zatytułowanym  
Budżety szkoleniowe przedsiębiorstw w dobie kryzysu, str. 27.

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
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Ograniczone z uwagi na brak 
dofinansowania unijnego budżety 

szkoleniowe  (68; 33%)

Wizja braku dodatkowych funduszy oraz 
chęć zaoszczędzenia środków skłonią 
przedsiębiorców do rezygnacji ze szkoleń, 
które jeden z badanych określił jako 
pierwszą pozycję do cięcia w budżetach 
firm. Ograniczenia budżetowe będą miały 
niekorzystny wpływ przede wszystkim na 
plany szkoleniowe małych i średnich 
przedsiębiorstw. W opinii respondentów, 
firmy z sektora MŚP opierały swoje 
działania związane z dokształcaniem 
pracowników głównie na środkach 
finansowych, które mogły pozyskać z EFS. 
Wyczerpanie funduszy z PO KL sprawi, 
że większość z  nich nie będzie 
zainteresowana tego typu usługami . 
Jednak zgodnie z opinią uczestników 
badania, także średnie i duże przed-
siębiorstwa będą miały problem ze 
sfinansowaniem szkoleń realizowanych na 

komercyjnych zasadach.  Koniec dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej 
spowoduje, że firmy nie będą mogły już 
liczyć na minimalizację kosztów organiza-
cyjnych  szkoleń  a  budżety, którymi 
dysponują uniemożliwią im kontynuację 
polityki szkoleniowej na dotychczasowym 
poziomie. Jak zauważył jeden z respon-
dentów część średnich i dużych podmiotów, 
korzystających dziś ze szkoleń zamkniętych 
(projekty dofinansowane) nie będzie w sta-
nie wygospodarować analogicznych bud-
żetów na szkolenia kupowane komercyj-
nie.

Jako kolejną z przyczyn przewidywanego 
spadku popytu na szkolenia, ankietowani 
wskazali zaspokojenie potrzeb szko-
leniowych przez pracowników firm. 
Powszechność i dostępność szkoleń 
realizowanych z wykorzystaniem środków 
unijnych spowodowały, że wiele osób 
uzupełniło swoje kompetencje, a rynek 
szkoleniowy osiągnął apogeum swojego 
rozwoju: Rynek się nasycił i nawet jeśli 
jakość tych szkoleń nie zawsze odpowiadała 
oczekiwaniom, to na jakiś czas wszyscy będą 
mieli dosyć szkoleń. 

Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych 
przez pracowników firm (18; 10%)
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Należy jednak podkreślić, że nie wszy-
scy przedstawiciele firm szkoleniowych, 
którzy uczestniczyli w badaniu, pro-
gnozowali spadek zainteresowania szko-
leniami. Zdaniem 15,2% respondentów 
koniec finansowania z Unii Europejskiej 
nie spowoduje zmniejszenia popytu na 
szkolenia. Swoje stanowisko umo-
tywowali odwołując się do następujących 
czynników:

Zdaniem przedstawicieli firm szkoleniowych 
pracownicy muszą stale się dokształcać, 
a w przedsiębiorstwach zawsze będą istniały 
potrzeby szkoleniowe, związane chociażby 
z rotacją na stanowiskach. Ponadto, syste-
matyczne szkolenia umożliwiają przed-
siębiorstwom funkcjonowanie na ciągle 
zmieniającym się rynku. Coraz więcej pra-
codawców uświadamia sobie konieczność 
i przydatność uzupełniania kompetencji 
pracowników, z uwagi na podnoszenie 
efektywności działania firm: Potrzeba 
kształcenia i rozwijania ludzi jest niezależna 
od EFS. Klienci dostrzegli znaczenie kształcenia 
swoich kadr i podniesienie efektywności 
działania, stąd nadal będą szkolić. 

Raport z badania HRP ujawnia silne obawy sektora szkoleniowego o swoją 
przyszłość. Przedstawiciele firm szkoleniowych prognozują spadek popytu 
na szkolenia związane ze zmniejszającym się w najbliższych latach 
dostępem do środków publicznych. Niepokojące jest przekonanie firm 
szkoleniowych, że robiono szkolenia, gdyż były dostępne środki publiczne. 
Takie myślenie w ogóle nie uwzględnia potrzeby i przydatności szkoleń dla 
pracowników i ich przedsiębiorstw. Należy się zastanowić czy szkolenia 
oferowane przedsiębiorstwom są dobrej jakości, odpowiadają ich 
potrzebom i pomagają w rozwiązaniu ich biznesowych problemów. Jeśli 
tak jest, to obawy o nagłe zmniejszenie zapotrzebowania na nie są nieco 
przesadzone. W innym przypadku przyszłość firm szkoleniowych może 
być trudna. 

Maja Dobrzyńska 
Główny Specjalista
Koordynator projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Konieczność dokształcania się 
pracowników (10; 19%)

5

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
18

18



Popyt na szkolenia po 2011 roku przewidywania  — 

strona 25/71

Część badanych podkreślała, że nawet 
jeżeli skończą się szkolenia dofi-
nansowane ze środków unijnych, to 
wzrośnie popyt na szkolenia realizowa-
ne na zasadach komercyjnych, które 
będą musiały zaspokoić potrzeby szko-
leniowe pracowników, korzystających 
teraz gremialnie z kursów w ramach EFS.  
Wzrostowi świadomości przedsiębiorców 

towarzyszy także ich zdaniem rozbudzenie 
potrzeb szkoleniowych pracowników  oraz 
rozszerzenie rynku szkoleń: Fundusze mają 
spowodować stworzenie się rynku szkoleń, 
a więc i utrwalenie potrzeb rozwojowych 
wśród pracowników. Został stworzony 
(rynek) i ludzie będą mieli oczekiwa-
nia dotyczące rozwijania kompetencji 
w formie szkoleń, bo się przyzwyczaili. 

Poniżej przedstawiono wymieniane przez 
przedstawicieli firm szkoleniowych 
czynniki, które będą miały wpływ na popyt 
na szkolenia (Ryc. 2.). 

Źródło: Opracowanie HRP

Ryc. 2. Czynniki determinujące popyt na szkolenia

Popyt na szkolenia spadnie ponieważ: Popyt na szkolenia nie spadnie ponieważ:

Klienci przyzwyczaili się do 
niskich cen szkoleń

Pracodawcy będą mieli problem 
ze sfinansowaniem szkoleń 

realizowanych na komercyjnych 
zasadach.

Pracownicy zaspokoili swoje
potrzeby szkoleniowe

Pracownicy muszą ciągle się
dokształcać 

Pracodawcy będą musieli zaspokoić 
bieżące potrzeby szkoleniowe 

swoich pracowników

Konieczność zaspokojenia przez 
pracodawców potrzeb szkoleniowych 

pracowników (10; 19%)

5

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
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Podsumowując opinie przedstawicieli firm 
szkoleniowych możemy stwierdzić, że 
w środowisku przeważają negatywne 
przewidywania dotyczące wpływu wy-
czerpania środków finansowych w ramach 
PO KL na zainteresowanie usługami 
szkoleniowymi. Przyzwyczajenie klientów 
do niższych z uwagi na unijne dofinanso-
wanie cen szkoleń, perspektywa pokrywa-
nia wszystkich kosztów organizacyjnych 
oraz nasycenie rynku będą miały, zdaniem 
respondentów, decydujący wpływ na 
kształtowanie polityki szkoleniowej firm. 
Należałoby  zastanowić się, czy wskazywana 
przez część badanych konieczność ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz 
zmiana myślenia pracodawców na temat 
znaczenia szkoleń, będą stanowiły wystar-
czający argument na rzecz utrzymania 
przez przedsiębiorstwa dotychczasowego 
poziomu korzystania z usług szkoleniowych 
jako najefektywniejszej formy rozwoju 
pracowników. 

 — 
 — 
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zatrudnienia i ograniczenia podwyżek, było 
obniżenie nakładów na rozwój pracowników 
(Kaźmierczak, Kocur 2009: 61-63). Jak 
zaznaczył jeden z ekspertów, szkolenia 
zamieniają się w czasach kryzysu z inwestycji 
w koszty (…) są łatwym przedmiotem redukcji, 
bo nikomu nic nie zostaje zabrane (Cyt. za 
Jacek Pogorzelski, w: Borkowski 2009). 
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Zdaniem przedstawicieli firm szko-
leniowych, przedsiębiorstwa, które będą 
chciały dokształcać swoich pracowników po 
2011 roku, staną przed problemem 
okrojonych, z uwagi na brak funduszy 
unijnych i sytuację gospodarczą budżetów 
szkoleniowych. Doświadczenia polskie 
i międzynarodowe z poprzednich lat 
wskazują, że w dobie kryzysu gospodar-
czego cięcia budżetowe obejmują 
w pierwszej kolejności działania z obszaru 
HR, dlatego też w związku z postępującym 
spowolnieniem światowej gospodarki 
można spodziewać się reorganizacji 
środków przeznaczonych na rozwój pra-
cowników. 

Trendy międzynarodowe  pokazują, że 
w obliczu pierwszej fali kryzysu najpierw 
redukowano wydatki związane z za-
trudnieniem pracowników i dodatkowymi 
beneficjami dla nich. Co trzecia firma 
planowała obciąć koszty związane 
z prowadzeniem indywidualnych ścieżek 
rozwojowych (w tym coachingu), a niewiele 
mniej zamierzało ograniczyć budżet prze-
znaczony na szkolenia z zakresu treningu 
określonych umiejętności przydatnych 
w pracy (np. umiejętności komputerowe) 
(Stack i inni 2009: 3). Jak pokazują badania 
firmy doradczej Deloitte, na polskim rynku 
panowały podobne trendy. Jednym 
z podstawowych działań HR w obliczu 
pierwszej fali kryzysu, obok redukowania

Budżety szkoleniowe przedsiębiorstw w dobie kryzysu5.1

Trendy określono na podstawie badania przeprowadzonego w 30 krajach przez BCG/EAPM. Badanie realizowano od listopada 
2008 r. do stycznia 2009; swoim zasięgiem obejmowało ono 3 348 dyrektorów wykonawczych z ponad 30 krajów.
 Prezentowana opinia była wspólna. 

20
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Firmy będą wrowadzały cięcia 
budżetowe w obszarze szkoleń 
w zależności od standardów 
zarządzania, jakie w nich 
funkcjonują oraz rozmiaru sa-
mego przedsiębiorstwa. Zdecy-
dowanie nie spodziewam się 
znaczących zmian w dużych 
firmach o dojrzałej kulturze HR, 
należących do międzyna-
rodowych koncernów. Inaczej 
zaś będzie wyglądała sytuacja 
w małych, lokalnych firmach, 
w których decyzje o podnoszeniu 
kwalifikacji pracowników podej-
mowane są i będą w znacznym 
stopniu w oparciu o kryterium 
ceny.

Bartłomiej Cyganek 
HR Director CEE Amcor Tobacco 
Packaging Polska Sp. z o.o.
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Budżety szkoleniowe przedsiębiorstw w dobie kryzysu5.1

Badania Bilans Kapitału Ludzkiego  cyklicznie realizowane przez PARP 
i Uniwersytet Jagieloński od 2010 roku pokazują, że w szkolenia 
pracowników najczęściej inwestują przedsiębiorstwa duże i średnie, 
które jednocześnie silnie się rozwijają. Te przedsiębiorstawa są 
potencjalnie mniej wrażliwe na zmiany w gospodarce, co pozwala nieco 
optymistyczniej spojrzeć na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na szko-
lenia w najbliższych latach. Niestety znaczna część przedsiębiorstw nie 
podchodzi do rozwoju kapitału ludzkiego w sposób strategiczny 
i długofalowy, o czym świadczy m.in. brak strategii w zakresie rozwoju 
zasobów ludzkich. To z kolei oznaczać może spadek ich działalności 
szkoleniowej w reakcji na zmiany sytuacji gospodarczej.

Maja Dobrzyńska
Główny Specjalista
Koordynator projketu Bilans Kapitału Ludzkiego
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

na szkolenia dla handlowców prze-
widywało tylko 2% respondentów) . Pod-
sumowanie pierwszej fali kryzysu poka-
zało, że w 2009 roku firmy obcięły wydatki 
średnio o 20% w porównaniu do roku 
poprzedniego, zaś zmniejszenie wartości 
budżetów szkoleniowych wprowadziło 70% 
przedsiębiorstw (Borkowski 2009).

Wielkość funduszy przeznaczanych na 
rozwój pracowników zależy w dużej 
mierze od świadomości na temat znacze-
nia rozwoju zasobów dla organizacji. Jeżeli 
przedsiębiorstwo postrzega kształcenie

W latach 2009-2010 przewidywano, że 
budżety szkoleniowe zostaną zredukowane 
o 10%-30%  (Kryzys selektywnie uderzy 
w rynek szkoleń w Polsce 2008; Jórczak 
2011) . Ograniczenia budżetowe miały 
dotyczyć szkoleń otwartych i zamkniętych. 
Prognozowano też, że kryzys nie wpłynie na 
obniżenie liczby szkoleń wewnętrznych 
w firmach, natomiast cięcia obejmą inne 
wydatki na działania rozwojowe (np. 
coaching) (Kaźmierczak, Kocur 2009: 65). 
Najmniejsze ograniczenia przewidywano 
w zakresie rozwoju kompetencji związa-
nych ze sprzedażą (redukcję wydatków

Prezentowana opinia była wspólna dla 40% uczestników badania Delta Training Kryzys a szkolenia.

Szkolenia otwarte cierpiały głównie dlatego, że ich uczestnikami byli pracownicy z małych przedsiębiorstw. Cięcia budżetowe 
wymuszone kryzysem dokonują zatem przede wszystkim firmy mikro i małe. (M. Gawrychowski, Firmy szkoleniowe zarobią w 2009 
roku o 30 proc. mniej, 14.12.2009, źródło: 
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/378632,firmy_szkoleniowe_zarobia_w_2009_roku_o_30_proc_mniej.html, dostęp: 
30.09.2011 r.).

Dane pochodzą z badania Delta Training Kryzys a szkolenia, które obejmowało 87 pracowników i menedżerów działów 
personalnych. Ponad 60% ankietowanych pracowało na stanowisku co najmniej 5 lat.
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pracowników jako inwestycję długofalową, 
nie jest zbyt chętne do ograniczania 
budżetu szkoleniowego. Taki sposób 
myślenia jest właściwy dla dużych 
korporacji, jednak należy pamiętać o tym, 
że żadna instytucja nie jest w stanie 
utrzymać swojej pozycji na rynku nie 
rozwijając pracowników w długofalowej 
perspektywie. Czas kryzysu jest dobrym 
momentem dla firm na zbudowanie 
przewagi konkurencyjnej w oparciu 
o wykwalifikowane zasoby (Borkowski 
2009).

Trudności ze sfinansowaniem inwestycji 
szkoleniowych, jakich doświadczyli przed-
siębiorcy wraz z pojawieniem się kryzysu 
gospodarczego, znalazły odzwierciedlenie 
w sytuacji firm szkoleniowych. Oparte na 
obserwacji rynku szacunki podają, że 
w 2009 roku, ocenianym jako naj-
trudniejszy rok dla całej branży, obroty 
firm szkoleniowych spadły średnio o 30% 
w porównaniu z rokiem poprzednim; 
w niektórych podmiotach według szacun-
ków PIFS spadek ten wynosił 60% 
(Gawrychowski 2009, Tabor 2010). W opinii 
części komentatorów rynku pojawienie się 
funduszy unijnych, które zbiegło się 
w czasie z pierwszą falą kryzysu, 
uratowało branżę szkoleniową przed 
poważną zapaścią i stało się motorem 
napędzającym stopniowy rozwój branży. 

Obecnie rynek szkoleń będzie musiał 
zmierzyć się z kolejnym spowolnie-
niem gospodarczym oraz zbliżającą się 
perspektywą wyczerpania środków finan-
sowych w ramach programowania 2007-
2013. Zgodnie z przewidywaniami, 
przedstawionymi przez Fundację Euro-
pejskie Centrum Przedsiębiorczości (EuCP), 
do momentu rozpoczęcia kolejnego pro-
gramu finansowego z Unii Europejskiej 
(2015 r.) może upaść co trzecia firma 
zajmująca się szkoleniami. Podobną skalę 
załamania przewiduje się w branży 
trenerskiej również jedna trzecia 
szkoleniowców może stracić zatrudnienie 
(Opinię przedstawił Jerzy Kwieciński, 
prezes Fundacji Europejskie Centrum 
Przedsiębiorczości w: Lisowska 2011). Jeśli 
ta prognoza się sprawdzi, rynek szkoleniowy 
zostanie uszczuplony w największym 
w dotychczasowej historii zakresie.

 — 

Budżety szkoleniowe przedsiębiorstw w dobie kryzysu5.1
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5,5%

16,7%

39,5%

6,1%

32,3%

Będą większe niż w
obecnym programowaniu

Będą podobne jak w
obecnym programowaniu

Będą mniejsze niż w
obecnym programowaniu

W ogóle nie będzie
środków finansowych na
projekty szkoleniowe dla
firm

Trudno powiedzieć

Skutki kolejnej fali kryzysu gospodar-
czego nie są  jedynym elementem, 
rozpoznanym jako potencjalne zagrożenie 
dla funkcjonowania rynku szkoleń w Polsce. 
Nie wiadomo bowiem, jakie środki 
finansowe będą dostępne w ramach 
nowego, unijnego programowania, obejmu-
jącego lata  2014-2020  i  ile z nich zostanie 
przeznaczonych na szkolenia dla pracowni-
ków. 

Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska, 
już w trakcie realizacji badania EFS – End 
of Financial Support…, ogłosiła wstępne 
plany dotyczące przyszłych działań 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zgodnie z jej propozycją,
w kolejnym siedmioletnim okresie 
programowania, mają zostać udo-
stępnione 84 mld euro. Fundusze  te  
przewidziane są głównie do walki z bez-

robociem i ubóstwem, umożliwiając 
s tworzenie  nowych miejsc  pracy  
i podnoszenie kwalifikacji  .  

W ramach zrealizowanego badania wśród 
przedstawicieli firm szkoleniowych 
przeważały opinie (39,5%), że zakres 
dofinansowania na projekty szkoleniowe 
w nowym programowaniu będzie mniejszy 
od  tego, który zaoferowano w obecnej 
edycji. Zdecydowanie mniejsza liczba res-
pondentów przyznaje, iż środki finansowe 
zaoferowane firmom w latach 2014-2020 
będą na podobnym poziomie (16,7%) lub 
większe (5,5%) od dotychczasowych. 
Pojawiły się także głosy (6,1%), zgodnie 
z którymi w ramach nowego programowania 
w ogóle nie będzie funduszy na projekty 
szkoleniowe dla firm. Niemal co trzeci 
badany nie miał zdania w tej kwestii 
(Wykres 3).    

Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 3. Środki finansowe  przeznaczone na projekty szkoleniowe 
w ramach nowego, unijnego programowania 2014-2020 (N = 347) 
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Środki finansowe w ramach nowego programowania 
2014-2020  — prognozy 
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 Europejski Fundusz Społeczny, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=445&langId=pl.
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Niemal identyczny odsetek przed-
stawicieli przedsiębiorców (43%) i tre-
nerów, niezwiązanych na stałe z firmami 
szkoleniowymi (43,5%) uznał, że dofinan-
sowanie w ramach programowania 2014-
2020 będzie mniejsze od dotychczaso-
wego. Utrzymanie podobnego do dotych-
czasowego pułapu funduszy unijnych, 
przeznaczonych na projekty szkoleniowe 
dla pracowników, przewiduje 21,5% 
przedsiębiorców oraz 19,4% trenerów. 
Natomiast wzrost środków szacuje 2,5% 
przedstawicieli przedsiębiorstw i 6,5% 
prowadzących szkolenia. Swojego zdania 
w tej kwestii nie określił podobny odsetek 
przedsiębiorców (25,3%) i trenerów (24,2%). 

We wszystkich trzech środowiskach, do 
których skierowane zostało badanie, 
największym poparciem cieszyła się opinia, 
zgodnie z którą zakres dofinansowania 

na projekty szkoleniowe w latach 2014-2020 
będzie mniejszy od dotychczasowego. Warto 
także zwrócić uwagę, że znaczny odsetek 
respondentów nie określił swojego zdania 
w tej kwestii. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
mógł być brak potwierdzonych informacji, 
które uprawniałyby do sformułowania jedno-
znacznych prognoz dotyczących przyszłego 
programowania. 

Przedstawione w ramach tego rozdziału 
prognozy, mogą stanowić swoisty barometr 
nastrojów, jakie panują obecnie na rynku. 
Oddają swoim charakterem niepokoje 
i obawy, związane ze zbliżającym się 
końcem finansowania w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-
2013 oraz kolejną falą kryzysu. W kolejnym 
rozdziale szerzej zaprezentowano, jak 
kształtują się nastroje wśród przedstawi-
cieli firm szkoleniowych.   

Środki finansowe w ramach nowego programowania 
2014-2020  — prognozy 

5.2

W kolejnym okresie 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny będzie 
skupiał się na wspieraniu: zatrudnienia, badań i innowacji, edukacji 
i szkoleń oraz walce z ubóstwem. Według Komunikatu Komisji EUROPA 
2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu powyższe cele mają być 
realizowane przez siedem projektów przewodnich przedstawionych 
przez Komisję, w tym Program na rzecz nowych umiejętności 

5
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Środki finansowe w ramach nowego programowania 
2014-2020  — prognozy 

5.2

i zatrudnienia, mający promować i wspierać uczenie się przez całe życie, 
aktualizowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wspieranie 
aktywności zawodowej i lepsze dopasowanie popytu do podaży na rynku 
pracy. Unia Europejska dąży do zapewnienia spójności społecznej 
i terytorialnej poprzez inwestowanie w kształcenie przez okres całego 
życia oraz ograniczenia liczby osób przedwcześnie kończących naukę 
szkolną. Również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 z dnia 6 października 2011 roku 
wymienia wśród głównych zadań: wspieranie zatrudnienia, dążenie do 
wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia, uczenie się przez całe życie, 
rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę zdrowia ludzkiego. 
Wsparcie ma się opierać na czterech priorytetach: promowaniu 
zatrudnienia i mobilności pracowników; edukacji, umiejętnościach 
i uczeniu się przez całe życie; promowaniu włączania społecznego 
i zwalczania ubóstwa; efektywności i skuteczności administracji 
publicznej.

Bartosz Rzętkiewicz
Dyrektor Departamentu ds. Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 
Urząd Marszałkowski w Łodzi

5



Prognozowane zmiany, odnoszące się do 
kwestii związanych z popytem na szkolenia, 
postępującym spowolnieniem gospo-
darczym, czy też przewidywaniami na 
temat wielkości kolejnego dofinansowania, 
oddziałują na sposób, w jaki przed-
stawiciele firm szkoleniowych postrzegają 
przyszłość swoich organizacji. Zdecydo-
wana większość (77,7%) uczestników 
badania EFS — End of Financial Support…, 
przyznała, że firmy szkoleniowe obawiają 
się zmian, mogących zajść na rynku 
szkoleniowym w związku z wyczerpaniem

35,6%

42,1%

10,3%

8,3% 3,7%
Zdecydowanie tak

Raczej tak 

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 4. Firmy szkoleniowe obawiają się zmian, które mogą zajść na rynku 
szkoleniowym w związku  z wyczerpaniem środków finansowych z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (N = 349) 
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środków z PO KL. Jedynie niewielki odsetek 
(12%) spośród nich wskazał, że sytuacja ta nie 
stanowi powodu do niepokoju (Wykres 4). 

Zgłaszane obawy w dużym stopniu zaważyły 
na przewidywaniach dotyczących kondycji 
firm szkoleniowych w perspektywie kilku 
następnych lat. W opinii ponad połowy 
respondentów (59,5%) sytuacja firm 
szkoleniowych ulegnie pogorszeniu. Badani 
podali także główne przyczyny, które 
wpłyną na wystąpienie takiej tendencji 
(Ryc. 3)

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie



Źródło: Opracowanie HRP

Ryc. 3. Czynniki wpływające na pogorszenie sytuacji firm szkoleniowych
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Spadek zgłaszanego przez klientów
zapotrzebowania na szkolenia

Duże nasycenie rynku szkoleń

Przyczyny prognozowanego pogorszenia sytuacji firm szkoleniowych

Spadek renomy szkoleń

Wzrost konkurencji między firmami szkoleniowymi 
(głównie na poziomie cen)

nia z rynku zniknie wiele instytucji, które 
nastawione były wyłącznie na pozyskiwanie 
funduszy z EFS — i zdaniem badanych  psuły 
rynek swoim nieprofesjonalnym podejściem 
do realizacji szkoleń: 

—

Znikną efeme-
rydy  powstałe  pod  dotacje,  a przywrócone  

Z drugiej strony 17,2% badanych było 
zdania, że lepsze czasy dla firm 
szkoleniowych dopiero nadejdą. Zgodnie 
z wypowiedziami tej grupy (28 komen-
tarzy), za poprawą sytuacji przemawia głó-
wnie fakt,  że wraz  z  końcem dofinansowa-

6



9,9%

49,6%

23,3%

12%
5,2%

Zdecydowanie się
poprawi

Raczej się poprawi

Nie zmieni się

Raczej się pogorszy

Zdecydowanie się
pogorszy
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Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 5. Sytuacja firm szkoleniowych w kolejnych 
latach w porównaniu z obecną (N = 343)

zostaną bardziej normalne reguły konku-
rencji sprzyjające profesjonalnym firmom 
szkoleniowym .  Warto podkreślić, że mimo 
dużej grupy badanych, którzy prognozowali 
pogorszenie  lub  poprawę  sytuacji  firm 
szkoleniowych, niemal jedna czwarta 
(23,3%) uczestników badania stwierdziła, że 
sytuacja tych podmiotów w ciągu 
najbliższych kilku lat nie ulegnie zmianie 
(Wykres 5).

Przedstawiciele firm szkoleniowych określili 
także przewidywania dotyczące pozycji 
swoich organizacji na rynku  szkoleniowym  
po  wyczerpaniu środków z EFS. Prawie co 
piąty ankietowany (17,8%) obawia się, że 
jego firma będzie miała trudności 
z utrzymaniem się na rynku. Zdecydowana 
większość podmiotów (56,9%) wierzy 
jednak, że wyczerpanie środków fi-
nansowych w ramach PO KL nie będzie 

Zdecydowanie się poprawi

Raczej się poprawi

Nie zmieni się

Raczej się pogorszy

Zdecydowanie się pogorszy

6

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
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6%
11,8%

25,3%

34,6%

22,3% Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Wykres 6. Obawiam się, że po wyczerpaniu środków
w ramach PO KL moja firma będzie miała trudności 

z utrzymaniem się na rynku (N = 335)

miało negatywnego wpływu na pozycję, 
jaką  ich  firma zdobyła na rynku szkoleń. 
Co czwarty badany (25,3%) nie określił 
jednoznacznie wpływu wyczerpania 
funduszy unijnych na funkcjonowanie ich 
firm (Wykres 6). 

Na podstawie zebranego materiału możemy 
zidentyfikować firmy, które będą miały 
największe trudności z utrzymaniem się na 
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rynku, biorąc pod uwagę perspektywę końca 
obecnego programowania. Zdaniem respon-
dentów problem ten w największym stopniu 
dotknie firmy utrzymujące się wyłącznie lub 
w dużym stopniu z projektów unijnych, 
ponieważ nie są przystosowane do walki 
o klienta komercyjnego: Część firm, która 
żyła z EFS, nie jest przygotowana bądź po 
prostu nie potrafi funkcjonować na rynku 
komercyjnym . Odnalezienie się w nowych

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie HRP

6

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
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Ryc. 4. Czynniki osłabiające pozycję firm szkoleniowych na rynku
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na efektywne konkurowanie z podmiotami, 
które podejmują działania adekwatne 
do zmieniających się wymagań rynku.
Poniższa rycina przedstawia charakte-
rystykę firm, które będą miały problem 
z przetrwaniem na rynku szkoleń (Ryc. 4).   

realiach rynku będzie sprawiało trudności 
także firmom, które nie mają doświadcze-
nia w sprzedawaniu swoich szkoleń i nie 
dostosowywały swojej oferty do potrzeb 
klientów biznesowych. Zaniechanie 
działań przystosowawczych nie pozwoli

Nie posiadają doświadczenia w sprzedawaniu swoich szkoleń

Nie podejmują działań związanych z przebranżowieniem
się/dostosowaniem oferty do wymagań rynku

Nie pracują z klientami biznesowymi

Utrzymują się przede wszystkim z projektów unijnych

Nie wypracowywały własnego know-how

Trudności związane z utrzymaniem się na rynku będą miały firmy, które:

Źródło: Opracowanie HRP

6



dotacji. Istotnym elementem, działającym 
na korzyść firm szkoleniowych, będzie 
znajomość realiów rynku biznesowego oraz 
ukierunkowanie swojej działalności na 
realizację przede wszystkim szkoleń 
komercyjnych. Zdaniem respondentów 
ważne z punktu widzenia przyszłości firmy 
będzie także posiadanie stałych klientów, 
którzy mogą zapewnić utrzymanie 
dotychczasowej liczby realizowanych 
zleceń. Ponadto, na uwagę zasługuje 
również odpowiednie skonstruowanie oferty, 
w której powinny się znaleźć nowoczesne 
produkty, opracowane z myślą o potrzebach 
dokładnie sprecyzowanych grup docelowych. 
Poniżej przedstawiono charakterystykę firm, 
które najlepiej odnajdą się w nowych realiach 
rynkowych (Ryc. 5). 

Stawiają na jakość oferowanych szkoleń

Posiadają nowoczesne produkty

Dostosowują swoją ofertę do potrzeb klienta

Wyrobiły sobie określoną markę na rynku

Nastawione są przede wszystkim na szkolenia komercyjne

Posiadają stałych klientów

Zdaniem badanych, zakończenie pro-
gramowania wpłynie pozytywnie na sytuację 
firm, które stawiają na jakość oferowanych 
szkoleń i dostosowanie swojej oferty do 
potrzeb klienta: przetrwają oferujący wysoką 
jakość i tematy przekładające się na wyniki 
Klienta.  O swoją pozycję nie powinny się także 
martwić firmy, które zdążyły wyrobić sobie 
określoną markę odwołującą się do jakości 
oferowanych usług i doświadczenia w realizacji 
projektów szkoleniowych skierowanych do 
odbiorców świadomych swoich potrzeb: Kto 
wyrobił sobie markę, uważam, że znacznie 
mniej odczuje brak pieniędzy unijnych, gdyż 
wygra doświadczeniem, jakością oraz tym, że 
będzie docierał do grupy odbiorców, dla 
których szkolenia to codzienność, a nie 
przypadek, związany z pozyskaniem „jakiejś”
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Ryc. 5. Czynniki wzmacniające pozycję firm szkoleniowych na rynku

W nowych realiach najlepiej odnajdą się firmy, które:

Źródło: Opracowanie HRP

6

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 

Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
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Badanie EFS  End of Financial Support… 
miało także na celu diagnozę, czy przed-
stawione do tej pory nastroje i prze-
widywania przedstawicieli firm szkole-
niowych stanowią przedmiot dyskusji 
w organizacjach, które reprezentują. 

–

Większość przedstawicieli firm szko-
leniowych (70,8%) potwierdziła, że w ich 
otoczeniu zawodowym dyskutuje się na 
temat zmian, jakie mogą zajść na rynku

70,8%

29,2%

Tak

Nie

Nastroje firm szkoleniowych
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szkoleń po wyczerpaniu unijnych środków 
finansowych. Tego typu rozmowy nie są 
podejmowane w 28,8% firm (Wykres 7). 
Brak rozmów na temat prognozowanych 
konsekwencji, związanych z wyczerpa-
niem środków finansowych w ramach 
PO KL można zinterpretować na kilka 
sposobów. Z jednej strony część orga-
nizacji nie uświadamia sobie w pełni 
wpływu, jaki koniec programowania 
będzie miał na ich funkcjonowanie. Z drugiej

Wykres 7. W mojej firmie dyskutuje się na temat zmian,
jakie mogą zajść na rynku szkoleń po wyczerpaniu 

środków finansowych na projekty szkoleniowe 
w ramach PO KL (N = 349)

Źródło: Opracowanie HRP

6



Nastroje firm szkoleniowych

strony świadomość wagi nadchodzących 
zmian, nie musi wiązać się z chęcią 
podejmowania rozważań na ten temat. 
Zarząd może planować wprowadzenie 
działań przystosowawczych, ale dyskusje 
te nie muszą odbywać się na forum całej 
firmy. Mogą one być także odkładane 
w czasie z uwagi na kwestie związane 
z bieżącą działalnością firmy. Ponadto, 
niektóre podmioty są  bardzo  dobrze  

   zmieniających się realiówprzygotowane do

i nie odczuwają zagrożenia, ponieważ 
podstawowymi odbiorcami ich usług są 
klienci biznesowi.   

Zweryfikowanie, czy w objętych badaniem 
podmiotach poruszany jest temat zmian 
przewidywanych na rynku szkoleń, stanowił 
punkt wyjścia do przedstawienia strategii 
dostosowawczych opracowywanych przez 
firmy szkoleniowe. 

Reklama

6



59%

41%

Tak 

Nie 

Ponad połowa badanych (58,3%) wskazała, 
że w odpowiedzi na zbliżający się koniec 
współfinansowania projektów szkoleniowych 
z pieniędzy Unii Europejskiej, ich firmy 
przygotowują nową bądź modyfikują 
dotychczasową strategię działania. 
Z drugiej jednak strony, aż 41,7% respon-
dentów przyznało, że firmy szkoleniowe, które 
reprezentują, nie podejmują tego typu 
aktywności (Wykres 8). Wyniki te dowodzą, 
że prowadzone w większości organizacji 
dyskusje nie przekładają się w tak dużym 
stopniu na podejmowanie realnych 
działań, zmierzających do wypracowania 
strategii odpowiadających nadchodzącym 
zmianom na rynku szkoleń. Znaczny 
odsetek firm dopiero zaczyna wdrażać 
praktyczne rozwiązania w tym zakresie.

Wykres 8. W związku z wyczerpaniem dotacji finansowych na projekty 
szkoleniowe w ramach PO KL moja firma przygotowuje nową bądź 

modyfikuje dotychczasową strategię działania (N = 349)

Strategie dostosowawcze firm szkoleniowych7
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Biorąc pod uwagę, że większość funduszy 
w ramach PO KL zostało już rozdys-
ponowane, a  województwa wydały ponad 
70% ś rodków przeznaczonych  na  
aktywizację osób bezrobotnych oraz 
ponad połowę pieniędzy na szkolenia dla 
pracowników firm (Koniec unijnych 
dotacji? Firmy szkoleniowe będą upadać 
2011), należy rozważyć jaka perspektywa 
czasowa jest niezbędna, aby w odpowiedni 
sposób przygotować się na nadchodzące 
zmiany. Z uwagi na to, że modyfikacja 
strategii działania firmy oraz dosto-
sowanie oferty do nowych realiów rynku to 
procesy, które wymagają czasu, ewen-
tualne działania muszą zostać podjęte 
z odpowiednim wyprzedzeniem, przed 
realnym wyczerpaniem funduszy unijnych.

Źródło: Opracowanie HRP



w ramach działań interesujących ich 
firmę znajduje się wzbogacenie szkoleń 
o nowoczesne metody nauczania (np. 
e-learning). Mniejszą popularnością wśród 
firm cieszyły się rozwiązania zakładające 
przebranżowienie (14,6%) i obniżenie cen 
szkoleń (8,5%) (Wykres 9). 

Respondenci wskazali także inne roz-
wiązania (6,5%), które ich firma wpro-
wadza lub  zamierza  wprowadzić w celu 
dostosowania swojej działalności do zmie-
niających się realiów rynku. Rycina 6 
przedstawia kategorie, na które wskazy-
wali badani. 

Przedstawiciele firm szkoleniowych, 
w ramach badania HRP, zostali także 
poproszeni o wskazanie wszystkich działań, 
które są podejmowane lub planowane przez 
ich organizację. 

Wśród najczęściej wybieranych roz-
wiązań znalazło się poszukiwanie nowych 
klientów/odbiorców oferty (42,8%) oraz 
wzbogacanie oferty o nowe tematy 
szkoleniowe (42,3%). Nieznacznie mniej 
wskazań odnotowano w przypadku 
poszukiwania nowych partnerów do 
współpracy (36,3%). Ponad jedna czwarta 
uczestników (27,9%) stwierdziła, że 

Strategie dostosowawcze firm szkoleniowych
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! Podobne dane uzyskano w ramach badania Bilans Kapitału 
Ludzkiego. Wynika z nich, że 72% firm szkoleniowo-doradczych oraz 
65% firm szkoleniowych zamierza rozszerzać swoją działalność. 
Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje instytucji związanych ze 
szkoleniami, 94% planuje zwiększenie liczby klientów, a 90% stawia 
na poszerzenie oferty oraz działania promocyjne. Jednocześnie 84% 
respondentów przyznało, że zamierza pozyskiwać nowe kategorie 
klientów. Połowa będzie zwiększać zasięg terytorialny działalności 
(53%) oraz zatrudnienie (49%). Ze względu na specyfikę działalności, 
49% ogółu badanych będzie poszerzać ofertę doradczą. Najmniej 
popularne będzie otwieranie nowych rodzajów działalności (29%). 
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6,5%

8,5%

14,6%

27,9%

36,3%

42,3%

42,8%

0 20 40 60

Inne działania 

Obniżenie cen szkoleń

Przebranżowienie

Wzbogacenie szkoleń o nowoczesne metody

szkoleniowe (np. e-learning)

Poszukiwanie nowych partnerów do współpracy

Wzbogacenie oferty o nowe tematy szkoleniowe

Poszukiwanie nowych klientów/odbiorców oferty

Wykres 9. Działania podejmowane przez firmę w związku ze zmianami zachodzącymi 
na rynku szkoleń (N = 355)

Źródło: Opracowanie HRP

Ryc. 6. Inne działania dostosowawcze podejmowane/planowane przez firmy szkoleniowe

Wąska specjalizacja w ramach szkoleń i poszukiwanie unikalnych obszarów 
specjalizacji; wprowadzenie do oferty szkoleń dedykowanych

Rozszerzenie/dywersyfikacja oferty; wprowadzenie do niej nowych usług 
z zakresu Human Resources (np. rekrutacji) oraz doradztwa

Stałe podnoszenie jakości usług oraz dążenie do uzyskania certyfikacji

Aktywne docieranie do klientów

Źródło: Opracowanie HRP

7

Procenty odpowiadające odpowiedziom udzielanym przez ankietowanych nie sumują się do 100%, ponieważ mogli oni wskazać 
więcej niż jedną odpowiedź.

29

29
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sposobu, w jaki wyczerpanie środków 
unijnych będzie wpływać na udział firm 
w rynku szkoleń (Wykres 10).

Zdaniem niemal połowy przedstawicieli firm 
szkoleniowych (45,1%) wyczerpanie środków 
przeznaczonych na szkolenia w ramach PO KL 
nie spowoduje redukcji zatrudnienia 
trenerów w ich organizacjach. Niemniej 
jednak, ponad jedna trzecia uczestników 
badania (35,2%) przyznała, że takie działania są 
brane pod uwagę w sytuacji wyczerpania 
funduszy z Unii Europejskiej (Wykres 11).  

Najczęstsze wskazania ankietowanych firm szkoleniowych na pytanie 
o działania, które będą podejmować w okresie post-EFS, świadczą 
o pewnym konserwatyzmie oraz podejściu „jakoś to będzie”. Jeśli 
w pierwszej kolejności wymieniają szukanie nowych odbiorców i partnerów 
do współpracy, nowe szkolenia czy rozwój terytorialny, to wynika z tego, że 
chcą utrzymać swój dotychczasowy model biznesowy, pracując więcej. 
Firmy szkoleniowe powinny skoncentrować się zaś na wprowadzeniu 
nowoczesnych metod szkoleniowych lub wręcz przebranżowieniu się. 
Rynek będzie się zmieniał, a Eldorado EFS już się nie powtórzy. 
Zmieniają się oczekiwania klientów i uczestników szkoleń. Obserwacja 
procesów zachodzących w innych krajach tylko potwierdza powyższą tezę. 

Tomasz Hoffmann 
Prezes Zarządu Learn up Sp. z o.o.
Współzałożyciel XY Learning Team

Na podstawie zebranych danych okre-
ślono także przewidywania firm szkole-
niowych dotyczące ich udziału w rynku 
szkoleniowym oraz rozwiązań, jakie 
zostaną podjęte w odniesieniu do 
trenerów pracujących w ich strukturach. 

Prawie połowa ankietowanych (49,6%) 
prognozuje, że wyczerpanie środków 
w ramach PO KL nie spowoduje, iż ich 
firmy zmniejszą swój udział w rynku. Scena-
riusz taki jest realny dla 29,3% respondentów. 
W przypadku 21,1% badanych nie określono
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6,5%

22,8%

21,1%
30,2%

19,4%
Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 10. Przewiduję, że po wyczerpaniu 
środków w ramach PO KL moja firma 

zmniejszy swój udział w rynku 
szkoleniowym (N = 355)
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Na temat swojej przy-
szłości zawodowej wy-
powiedzieli się także 
trenerzy niezwiązani na 
stałe z firmami szko-
leniowymi. 

W opinii 40,7% badanych 
po wyczerpaniu środków 
finansowych z PO KL będą 
mieli trudności z po-
zyskaniem zleceń. Nie-
wiele mniejszy odsetek 
respondentów (37,5%) 
uważa, że problem ten 
nie będzie ich dotyczył.  

!

10,4%

24,8%

19,7%

22,8%

22,3%

Zdecydowanie tak 

Raczej tak 

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 11. Uważam, że wyczerpanie 
środków przeznaczonych na szkolenia 
w ramach PO KL może spowodować, 

że moja firma będzie redukować 
zatrudnienie trenerów (N = 355)

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie
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Jednocześnie prognozują, że orga-
nizacje zwiększą udział szkoleń reali-
zowanych przez trenerów wewnę-
trznych (46,6%). Niemal co trzeci 
respondent (29,4%) wskazał, że pra-
codawcy chętniej będą wysyłali swoich 
pracowników na szkolenia z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii (np. 
e-learning). Jedynie 7,6% spośród przed-
stawicieli rynku szkoleniowego uważa, że 
przedsiębiorstwa przeznaczą większe 
środki finansowe na kursy dla pra-
cowników. Z drugiej strony, tylko 6,4% 
uczestników badania uznało za realisty-
czny scenariusz, w którym firmy całko-
wicie zrezygnują ze szkolenia swojej kadry 
pracowniczej (Wykres 12).    

Niektórzy trenerzy będą musieli urealnić ceny, słuchać rynku, porzucić 
bezsensowne zwyczaje dotyczące nic niemówiącej ewaluacji, 
tworzenia niepotrzebnych materiałów szkoleniowych, nauczyć się 
wykorzystywać  e-learning. Będą musieli zacząć działać jak dawcy nadziei 
oraz funkcjonariusze służby wiedzy praktycznej, a nie gwiazdy show-
biznesu.

Dorota Szczepan-Jakubowska
Prezes Centrum Trop Sp. z o. o.

Strategie przystosowawcze opracowane 
przez firmy szkoleniowe, powinny być 
dopasowane do planów, jakie wyznaczyły 
sobie przedsiębiorstwa, będące odbiorcami 
ich usług. Z uwagi na tę zależność 
przedstawiciele firm szkoleniowych zostali 
poproszeni o wskazanie działań, jakie ich 
zdaniem podejmą w najbliższej przyszłości 
organizacje, stanowiące ich potencjalnych 
klientów. 

Reprezentanci rynku szkoleniowego prze-
widują, że w związku z wyczerpywaniem 
środków na projekty szkoleniowe w ramach 
PO KL, przedsiębiorstwa podejmą kroki 
w celu zmniejszenia liczby szkoleń 
organizowanych dla pracowników (60,9%). 
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Chwilę zadumy wywołało u mnie porównanie planowanej podaży 
mechanizmów e-learningowych w erze post-EFSowej (27,9% firm 
szkoleniowych widzi tu dla siebie szansę) z szacowanym popytem na tę 
formę rozwojową (29,4% respondentów wskazuje tę formę jako 
wartościową dla rynku). Moim zdaniem świadczy to o sporej rezerwie, jaką 
firmy szkoleniowe wciąż mają wobec stosowania nowoczesnych form 
szkoleniowych. Widać ją wyraźnie szczególnie w odniesieniu do badań 
i analiz rynków rozwiniętych (USA, Wielka Brytania), gdzie już tylko niecałe 
50% szkoleń realizowanych jest za pośrednictwem tzw. form tradycyjnych. 
Uważam tę rezerwę jako istotną słabość rynku polskiego w adaptowaniu 
nowych form rozwojowych. Słabość tym większą, iż lokowaną po stronie 
podaży usług, a nie popytu na nie...

Marek Hyla 
Dyrektor Zarządzający e-learning.pl
Współzałożyciel XY Learning Team

11
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Wykres 12. Przewidywania przedstawicieli firm szkoleniowych 
na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa (N = 343)

Źródło: Opracowanie HRP
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Spadek zainteresowania szkoleniami ze strony 
przedsiębiorców prognozowali także trenerzy 
niezwiązani na stałe z firmami szkoleniowymi, 
biorący udział w badaniu EFS — End of Financial 
Support. Przyszłość rynku  szkoleń  w  Polsce.  
Zdaniem ponad połowy ankietowanych z tej 
grupy (57,2%) wyczerpanie środków unijnych 
sprawi, że przedsiębiorcy będą z mniejszą 
chęcią wysyłali swoich pracowników na 
szkolenia. Odmienną opinię w tej kwestii 
miało 20,6% badanych (Wykres 13). 

Przedstawiciele firm szkoleniowych wska-
zali także swoje przewidywania, co do zmian 
w obszarach związanych z organizacją szko-
leń. Pierwszy z analizowanych przez nich 
obszarów dotyczył finansowego aspektu 
realizacji szkoleń i zogniskowany był na cenach. 

Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 13. Wyczerpanie środków
finansowych z PO KL spowoduje, 
że zmniejszy się zainteresowanie 

przedsiębiorstw szkoleniami 
(N - Trenerzy - 63)

14,3%

42,9%
22,2%

11,1%

9,5% Zdecydowanie się
zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie
zgadzam

Trudno powiedzieć

        Obecnie realizujemy            
            projekt    szkoleniowy 
               dla naszych   pracowni-
ków, który współfnansowany jest 
ze środków EFS. Po jego 
zakończeniu najprawdopodob-
niej nasza oferta szkoleniowa 
ulegnie zmniejszeniu. Współpra-
cując z zewnętrznymi dostawca-
mi nadal inwestować będziemy 
w szkolenia specjalistyczne, 
szkolenia miękkie z zakresu przy-
wództwa. Obecnie intensywnie 
rozwijamy również nasz zespół 
trenerów wewnętrznych, by móc 
poszerzyć portfolio szkoleń 
realizowanych przez nich. 
Jesteśmy również otwarci na 
interaktywne formy szkoleń 
z użyciem nowoczesnych tech-
nologii.

Aleksandra Dawidowicz
Senior HR Business Partner
Infosys BPO Poland Sp. z o.o.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie sie nie zgadam

Trudno powiedzieć
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W opinii niemal połowy firm szkoleniowych (44,8%), wyczerpanie dotacji w ramach 
PO KL spowoduje, że ceny szkoleń wzrosną. Uzasadniając ten pogląd, uczestnicy 
badania najczęściej wskazywali na poniższe przyczyny (Ryc. 7): 

Powrót do realnych cen szkoleń, zaniżonych 
z uwagi na dofinansowanie z Unii Europejskiej

Konieczność ponoszenia pełnych kosztów organizacji
szkoleń przez ich odbiorców

Ratowanie swojej sytuacji finansowej 
przez firmy szkoleniowe

Chęć utrzymania odpowiedniej jakości 
realizowanych szkoleń

Źródło: Opracowanie HRP

Ryc. 7. Przyczyny wzrostu cen szkoleń

Niemal dwukrotnie mniej firm (24,8%) uważa, iż zakończenie finansowania  
z Unii Europejskiej oznacza spadek cen za szkolenia. Tendencja ta łączona 
jest z niżej przedstawionymi czynnikami (Ryc. 8):

Wzrost konkrecji na rynku

Chęć utrzymania swojej pozycji na rynku

Przyzwyczajenie klientów do niskich cen szkoleń

Ryc. 8. Przyczyny spadku cen szkoleń

Źródło: Opracowanie HRP
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Zdaniem 15,5% ankietowanych, brak środków dostępnych w ramach progra-
mowania 2007-2013 nie będzie miał wpływu na poziom cen szkoleń. Respondenci 
wśród argumentów, przemawiających na rzecz takiej oceny sytuacji, wymieniali dwa 
poniższe czynniki (Ryc. 9):

 

Firmy szkoleniowe, które swoje powstanie i istnienie zawdzięczają 
wyłącznie lub prawie wyłącznie funduszom unijnym, i dla których 
braknie miejsca w nowych, ograniczonych rozdaniach środków 
unijnych, z pewnością popadną w wojnę cenową. Stopniowe ogra-
niczanie funduszy unijnych, postawi je przed decyzją, czy walczyć 
o przetrwanie, obniżając marżę poniżej progu rentowności i czy jest 
sens kontynuować działalność. Z pewnością wiele oportunistycznych 
przedsięwzięć szkoleniowych nie przetrwa.

Aleksander Drzewiecki
Prezes Zarządu House of Skills S.A.  

Ryc. 9. Przyczyny utrzymania cen szkoleń na obecnym poziomie 

Zasady normalnej kokurencji rynkowej

Przyzwyczajenie rynku i klientów 
do obecnego poziomu cen

16,1%

17,9%

Źródło: Opracowanie HRP
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Przedstawione powyżej przewidywania 
potwierdzają także opinie wyrażone przez 
przedsiębiorców i trenerów niezwiązanych 
na stałe z żadną firmą szkoleniową. W opinii 
39,7% przedsiębiorców wraz z zakończe-
niem finansowania w ramach PO KL ceny 
szkoleń zostaną ustanowione na wyższym 
niż dotychczas poziomie. Spadek cen prog-
nozuje 21,9% badanych w ramach tej grupy, 
natomiast utrzymanie cen na tym samym 
poziomie 30,1% respondentów.  

Zdaniem większości trenerów (41,1%) 
rynek zanotuje zwyżkę cen szkoleń 
w perspektywie kilku najbliższych lat. Jedy-

Ceny profesjonalnych usług szkoleniowych pozostaną na takim samym 
poziomie. Nie wpłynie na to nawet fakt, że niektóre firmy szkoleniowe, 
chcąc zagospodarować miejsce po szkoleniach dofinansowanych, będą 
oferować szkolenia komercyjne po bardzo niskich cenach. Pracodawcy 
dotychczas korzystający ze szkoleń komercyjnych wiedzą, że za usługę 
na wysokim poziomie należy zapłacić odpowiednią stawkę. Jakość musi 
kosztować. Na profesjonalną usługę szkoleniową składa się szereg działań 
i procesów, które przynoszą rzeczywisty efekt. Te wszystkie działania wiążą 
się jednak z kosztami. Jeżeli ktoś oferuje usługę szkoleniową za bardzo 
niską stawkę, to prawdopodobnie jego usługa nie jest kompletna.

Ireneusz Górecki 
Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

nie 14,3% trenerów wskazało, że ceny 
szkoleń będą obniżane. Ponad jedna trzecia 
uczestników badania (33,9%) przewiduje 
brak jakichkolwiek zmian poziomu cen 
szkoleń w ciągu najbliższych kilku lat.

Podsumowując opinie zebrane od przed-
stawicieli firm szkoleniowych oraz niezależ-
nych trenerów niezwiązanych na stałe 
z żadną firmą szkoleniową, można stwierdzić, 
że prawie połowa podmiotów funkcjonują-
cych w branży szkoleniowej będzie 
w najbliższej przyszłości chciała podnieść 
ceny za swoje usługi. W ich mniema-
niu  działania  te  umożliwią  przy-
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wrócenie prawdziwej wartości szko-
leniom, która została pomniejszona 
z uwagi na możliwość korzystania 
z dofinansowania unijnego. Wpływ na 
podwyższanie cen będzie miała także 
konieczność ponoszenia pełnych kosztów 
organizacji szkoleń przez ich odbiorców. 
Część respondentów jest jednak zdania, 
że wzrost konkurencji na rynku oraz 
chęć utrzymania wypracowanej do tej 
pory pozycji, skłoni firmy do obniżania 
cen proponowanych usług. Istotnym 
czynnikiem determinującym tę  tenden-

cję będzie także przyzwyczajenie klientów 
do niskich cen szkoleń. 

Kolejnym obszarem szkoleń, co do którego 
uczestnicy badania wyrazili swoje 
przewidywania, był ich zakres mery-
toryczny. Zanim jednak zaprezentowane 
zostaną prognozy dotyczące najbardziej 
popularnych tematów szkoleń w ciągu 
najbliższych kilku lat, warto przeanalizo-
wać dotychczasową ofertę rynku szko-
leniowego oraz popyt ze strony przed-
siębiorców.   

7
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Na podstawie danych z lat 2009-2010 można 
stwierdzić, że wśród proponowanych form 
kształcenia na polskim rynku, najpopu-
larniejsze były kursy i szkolenia. Według 
analiz Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w 2009 ponad jedna trzecia  
ofert dotyczyła prowadzenia kursów 
(34,92%), kolejne 23,75%  —  warsztatów 
szkoleniowych, 20,64% propozycji  
obejmowało seminaria i konferencje. 
Praktyki, staże, przygotowanie zawodowe 
stanowiły 15,44% ofert. Rosnąca liczba 
studiów podyplomowych w 2009 roku 
stanowiła 4,05% proponowanych form 
kształcenia (MPiPS 2010: 9). Z badania 
Bilans Kapitału Ludzkiego wynika także, że 
najpopularniejszą formą rozwoju ofero-
waną przez firmy i instytucje szkoleniowe są 
kursy (dostępne w 92% podmiotów), 
w dalszej kolejności szkolenia (oferowane 
przez 82% instytucji). Konsulting i doradz-
two dostępne są w 40% firm, seminaria 
organizuje 35%, a konferencje  — 30% pod-
miotów. Coaching oferuje 16% firm. 
Kształcenie za pośrednictwem e-learningu 
umożliwia 13% instytucji, a warsztaty 
dostępne są zaledwie u 1% podmiotów 
(Worek i inni 2011: 26).

Kompleksowe badanie oferty firm 
szkoleniowych, przeprowadzone przez 
PARP, dostarcza informacji na temat 
najczęściej proponowanych tematów. 
W 2010 roku oferowano przede wszystkim 
szkolenia czy kursy (15% ofert) z branży 
motoryzacyjnej (podnoszenie uprawnień na 
prowadzenie pojazdów, związane z obsługą

i naprawą pojazdów), informatycznej (13%), 
naukę języków obcych (13%), szkolenia 
z branży budownictwo i przemysł (12%), 
usługi osobiste (skierowane na zaspokajanie 
potrzeb w zakresie konsumpcji indywidual-
nej bądź zbiorowej) (11%). Mniejszy odsetek 
propozycji koncentrował się na rozwoju 
umiejętności osobistych (9%) czy pod-
wyższaniu kompetencji specjalistycznych, 
związanych z wykonywanym zawodem 
(również 9%). Szkolenia związane 
z medycyną, pracą socjalną czy psychologią 
stanowiły 8% ofert. Podobny odsetek (7%) 
dotyczył tematów związanych ze szkol-
nictwem, edukacją i pedagogiką. Kursy dla 
pracowników branży: gastronomia, turysty-
ka, hotelarstwo pojawiły się w 7% ogłoszeń. 
Najmniej ofert ukazało się na temat szkoleń 
z zakresu księgowości (6%), funduszy 
unijnych (6%), prawa (5%) zarządzania 
zasobami ludzkimi (4%) i przedsiębiorstwem 
(4%) oraz zarządzania finansami czy 
kontrolingu (3%) (Worek i inni 2011: 29) .

Analiza oferty firm szkoleniowych oraz 
popularności poszczególnych tematów 
pokazuje, że wraz z rozwojem i specjalizacją 
rynku rośnie różnorodność oferty. Dzięki temu 
rynek szkoleniowy wciąż rozwija swój 
potencjał i daje większe możliwości 
dopasowania programu kształcenia do potrzeb 
pracowników w danej branży. Zestawienie 
najpopularniejszych tematów szkoleń 
pokazuje, w ramach których obszarów 
merytorycznych najczęściej rozwijano 
kompetencje pracowników i w jakiej branży 
kursy znajdowały największą liczbę odbiorców.    
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Wpływ na kryteria, którymi będą 
się kierować przedsiębiorcy wybierając 
ofertę szkoleniową dla swoich pra-
cowników, mają trzy główne czynniki: 

Przewiduje się, że komercjalizacja usług 
wpłynie na to, że przedsiębiorstwa 
zaczną zwracać większą uwagę na 
dopasowanie szkoleń do aktualnych 
potrzeb firmy, zgodnych z celami 
biznesowymi czy strategią rozwoju. Jak 
podkreślił jeden z ekspertów z branży 
konsultingowo-szkoleniowej w wypo-
wiedzi dla „Gazety Bankowej”: musi 
nastąpić zmiana szkoleń „fajnych” na 
potrzebne (Cyt. Za Jarosław Rubin 
w: T. Borkowski 2009). Wzrasta rola ofert 
szkoleniowych „skrojonych na miarę”, 
ściśle dopasowanych do zapotrzebowania 
w przedsiębiorstwie (Jabłońska 2009).

Komercjalizacja 
usług szkoleniowych

Wyczerpanie funduszy 
unijnych przeznaczonych 

na lata 2007-2013

Część przedstawicieli firm szkoleniowych, 
uczestniczących w badaniu EFS — End of 
Financial Support... wskazywała, że 
odpływ funduszy unijnych spowoduje wzrost cen 
usług szkoleniowych, podniesienie jakości 
szkoleń oraz zwiększenie różnorodności 
oferowanych tematów. W swoich komentarzach 
podkreślali, że jakość realizowanych szkoleń 
będzie coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu: 
W chwili obecnej jest dużo firm szkoleniowych, 
które osłabiają rynek szkoleń. Przez to, że 
otrzymują dofinansowanie poziom szkoleń 
i warsztatów pozostawia wiele do życzenia. 
Potem szkolenia będą wartością i wreszcie znów 
zacznie się stawiać na jakość, a nie na ilość .

 
Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli firm 
szkoleniowych oraz zestawienia przed-
stawionego przez Huberta Palucha w książce 
(Nie) profesjonalny rynek usług szkoleniowych 
w Polsce można przedstawić negatywne 
zjawiska, które mają wpływ na obniżenie jakości 
szkoleń (Ryc. 10).  

Jak mówił Hubert Paluch, autor książki (Nie)profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce, „Spłycono idee szkoleń, trenerem 
może być każdy, ważne, aby był najtańszy (nawet 40,00 - 50,00zł za godzinę!), szkolenia traktowane są jako wakacje, a nie 
możliwość zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy.” ((Nie) profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce, 22.12.2008, źródło: 
http://www.trenerbiznesu.pl/wywiady/nieprofesjonalny-rynek-us%C5%82ug-szkoleniowych-w-polsce, dostęp: 10.10.2011 r.).
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Cytat z wypowiedzi jednego z respondentów badania. 
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Ryc. 10. Czynniki zagrażające jakości szkoleń

Rynek szkoleniowy w Polsce bezsprzecznie skorzystał na dofinansowaniu ze 
środków EFS. Wiele firm dzięki funduszom rozwinęło skrzydła. Pojawiły się 
setki ofert pracy dla trenerów. Jednak z drugiej strony popsuło to bardzo 
rynek. Trenerzy zatrudniani do projektów często byli osobami z małym 
stażem i bez wystarczającej wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzenia 
szkoleń, jak i tematu, z którego szkolili. W efekcie powstało bardzo wiele 
nieefektywnych szkoleń, zazwyczaj o tej samej tematyce. Konkurencja 
praktycznie zniknęła. Zmniejszenie dotacji spowoduje zatrzymanie tej 
negatywnej tendencji oraz rozpoczęcie powrotu do gospodarki 
rynkowej. Oczywiście pozostałe środki, jakie zostaną przeznaczone na 
kapitał ludzki przydadzą się, gdyż kształcenie kadr powinno być zawsze 
priorytetem. Jednakże nadmiar środków w gospodarce przeznaczony na 
tego typu usługi na dłuższą metę spowodowałby niewspółmierne problemy.

Dominika Staniewicz
Ekspert Business Centre Club ds. rynku pracy
Konsultant strategiczny HR 
Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

11

Źródło: Opracowanie HRP

Niewłaściwe nastawienie uczestników szkoleń, wynikające 
z niedostatecznego zaangażowania w proces szkoleniowy

Plagiaty materiałów szkoleniowych

Realizacja szkoleń przez trenerów, którzy nie posiadają
odpowiednich kompetencji i doświadczenia
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W czasie kryzysu, w wyborze oferty szkoleniowej podstawowe znaczenie ma cena 
oferowanych usług, dopasowanie programu do potrzeb przedsiębiorstwa oraz mierzalna 
efektywność szkoleń (Kryzys selektywnie uderzy… 2008; Juszczak 2011).

Kierując się wyborem firmy szkoleniowej, czy doradczo-szkoleniowej 
należy brać pod uwagę takie kryteria jak: kadra, czyli dostępni trenerzy 
i konsultanci; rozumienie potrzeb biznesowych klienta; dopasowanie do 
potrzeb branżowych; zapewnienie rezultatów; sprawdzony know-how; 
metody i narzędzia; różnorodne formy realizacji; sprawne zarządzanie 
projektem szkoleniowym; renoma firmy szkoleniowej; cena i warunki 
handlowe. 
Przy wyborze dostawcy szkolenia warto pamiętać, że błąd w wyborze 
skutkujący niską jakością, niezadowoleniem uczestników i brakiem 
planowanych rezultatów, kosztuje znacznie więcej niż wartość samej 
usługi szkoleniowej i organizacji szkolenia. Jest to także koszt czasu 
pracy spędzonego na szkoleniu, ale przede wszystkim dużo trudniejszy do 
oszacowania koszt utraty zaufania do organizatora szkolenia (przełożonego 
czy działu HR) i pracodawcy oraz koszt demotywacji i zniechęcenia 
pracownika do podnoszenia kwalifikacji w miejscu pracy.

Aleksander Drzewiecki
Prezes Zarządu House of Skills S.A.

7

Kolejna fala 
kryzysu gospodarczego
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Jak wynika z Ryciny 10, jakość reali-
zowanych szkoleń uzależniona jest 
w dużej mierze od doświadczenia 
i kompetencji trenerów (Kryzys selektywnie 
ude r z y…  2008 ;  J u s z c zak  2 011 ) .  
Odpowiednie portfolio powinno cechować 
się nie tylko tematami najbardziej 
pożądanymi na rynku. Firma powinna też 
zaangażować szkoleniowców z odpowied-
nim doświadczeniem znajdującym potwier-
dzenie w dotychczasowych osiągnięciach 
(Jórczak 2011). Największe szanse na 
przetrwanie na rynku mają firmy zatrudnia-
jące trenerów cechujących się doświadcze-
niem i wysokiej jakości warsztatem, 
a jednocześnie oferujące specjalistyczne 
szkolenia w wybranych dziedzinach 
(Lisowska 2011). Przewiduje się, że oferta 
specjalistycznych szkoleń trafi szczególnie 
do dużych przedsiębiorstw, które cenią 
sobie rozwój kompetencji personelu 
(Ciężkie czasy dla firm szkoleniowych  
2011).

W literaturze dotyczącej sytuacji rynku 
szkoleniowego w czasach kryzysu, zwraca 
się również uwagę na szczególną 
popularność narzędzi do oceny efektyw-
ności szkoleń (model D. Kirkpatricka) 
(Jabłońska 2009) jako elementu miaro-
dajnej oceny wpływu szkolenia na rozwój 
firmy. Ewaluacja prowadzonych działań 
szkoleniowych jest istotna w ocenie jakości 
oferty, a także dostarcza informacji 
pomocnych w podjęciu decyzji na temat 
kontynuowania szkoleń dla pracowników.

Biorąc pod uwagę znaczenie pozyskiwania 
i zatrzymywania w firmie najbardziej 
pożądanych pracowników dla zwiększenia 
jej potencjału należy się spodziewać, że 
duże korporacje w miarę możliwości będą 
inwestowały w rozwój talentów. Z drugiej 
strony trzeba zauważyć, że firmy z sektora 
małych przedsiębiorstw były do tej pory 
największymi odbiorcami funduszy 
unijnych, ale są też w stanie wydać 
najmniej na rozwój pracowników. Dlatego 
w czasach kryzysu należy spodziewać się 
zmniejszonego zainteresowania usługami 
szkoleniowymi przede wszystkim ze strony 
firm mikro i małych. Jednocześnie można 
oczekiwać, że oferta skierowana do dużych 
klientów będzie ulegać postępującej 
specjalizacji, poprzedzonej szczegółowym 
rozpoznaniem potrzeb rozwojowych i de-
ficytów kompetencyjnych wśród praco-
wników organizacji.

7
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Przedstawiciele firm szkoleniowych, 
biorący udział w badaniu EFS — End of 
Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń 
w Polsce, wskazali, że w ciągu najbliższych 
lat przedsiębiorstwa będą zgłaszały 
największe zapotrzebowanie na szkolenia 
specjalistyczne (np. z zakresu aktualizacji 
prawa, finansów) (58,9%) oraz dotyczące 
obsługi klienta czy technik sprzedażowych 
(50,4%). Popularne będą też szkolenia 
z zakresu kompetencji kierowniczych (np. 
motywowanie pracowników) (42,3%), 
umiejętności IT (38,5%) oraz coaching (37%). 

Niemal jedna trzecia (31,8%) ankietowanych 
uznała, że przedsiębiorstwa będą chciały 
wysyłać swoich pracowników na szkolenia 
techniczne (związane z obsługą określonego 
sprzętu wykorzystywanego na stanowisku pracy 
np. wózki widłowe) oraz w obszarze 
umiejętności osobistych (np. komunikacja, auto-
prezentacja, organizacja czasu, negocjacje). 
Nieco ponad jedna czwarta uczestników badania 
(26,2%) wskazała, że przedsiębiorstwa będą 
zainteresowane podnoszeniem umiejętności 
swoich pracowników w ramach szkoleń 
językowych (Wykres 14).

Większość przedsiębiorców sięga do 
najbardziej znanych, co nie oznacza, że 
skutecznych metod szkoleniowych. 
Popularnością będą cieszyły się: zarzą-
dzanie zmianą, sprzedaż, podnoszenie 
efektywności m.in. w łańcuchu dostaw. 
Potrzebne będą zaś tematy z obszaru 
innowacyjności, w tym: wykorzy-
stywanie mechanizmów sieciowych 
w konstruowaniu strategii firmy; 
leadership oparty na partycypacji 
i uprawnianiu; nowoczesne metody 
organizacji pracy np. Lean Manage-
ment; budowanie kapitału społecz-
nego w organizacji; korzytanie z tech-
nologii internetowych dla celów 
edukacyjnych; zarządzanie wiedzą 
oraz komunikacją w zespole.

Dorota Szczepan-Jakubowska
Prezes Grupy TROP

Już w 2008 roku, w związku 
z wynikami uzyskanymi na 
podstawie badania prze-
p r o w a d z o n e g o  w ś r ó d  
amerykańskich i euro-
pejskich firm przez American 
Management Association 
(AMA) stwierdzono, że 
zapotrzebowanie na coaching 
będzie stale rosło (Kołod-
kiewicz 2009: 9). W tamtym 
okresie rynek coachingowy 
w Stanach Zjednoczonych 
w pewnym stopniu przy-
pominał obecną sytuację 
w Polsce. Składał się głównie 
z coachów, którzy działali 
w ramach własnych dzia-
łalności gospodarczych. 

!
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Szkolenia specjalistyczne

Wykres 14. Szkolenia wzbudzające największe 
zainteresowanie przedsiębiorców (N = 343)

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wybrać  więcej niż jedną odpowiedź.
33

Źródło: Opracowanie HRP
33

Uczestnicy badania AMA prognozowali, że w przyszłości będą oni w coraz 
większym stopniu stawali się certyfikowanymi profesjonalistami 
zrzeszonymi w ramach grup konsultingowych lub agencji coachingowych. 
W ich opinii zwiększeniu ulec miał także stopień wykorzystania 
„peercoachingu”, czyli coachingu koleżeńskiego i narzędzi e-learningowych 
(Kołodkiewicz 2009: 10). 
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Przyspieszający rozwój technologii oraz postęp technologiczny 
przenikający praktycznie każdą branżę, oznacza konieczność ciągłego 
doskonalenia znajomości oraz umiejętności korzystania z nowych
technologii oraz rozwoju specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Po za 
tym, tradycyjnie największy udział w budżetach rozwojowych 
przedsiębiorstw na świecie  — także w Polsce — mają szkolenia i inne 
działania rozwijające kompetencje menedżerskie i przywódcze. Jest to 
związane nie tylko z rosnącym znaczeniem jakości zarządzania 
w osiąganiu przewagi konkurencyjnej firm, czego konsekwencją jest liczba 
prowadzonych szkoleń menedżerskich, lecz także z dużo wyższymi 
wymaganiami, czyli w efekcie kosztem szkoleń menedżerskich. Sądzę 
także, że w Polsce wzrastać będzie znaczenie programów rozwojowych 
w zakresie obsługi klienta (customer experience), których wartość będzie 
się zbliżać do zawsze potrzebnych i cieszących się nieustającym 
powodzeniem szkoleń z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą. 

Od firm szkoleniowych oczekuje się dzisiaj nie tylko rozwijania 
umiejętności pracowników, ale także doradztwa, rozumienia 
problemów, z jakimi mierzy się przedsiębiorstwo. Firmy szkoleniowe 
coraz częściej odpowiadają na konkretne wyzwania biznesowe, 
proponując nie tyle rozwój kompetencji, co rozwiązanie określonego 
problemu biznesowego. 

W tym kontekście najbardziej popularne będą projekty doradczo-
szkoleniowe dotyczące rozwoju przywództwa, zarządzania zmianą, 
prowadzenia trudnych rozmów menedżerskich, zarządzania projektami, 
zwiększania efektywności, współpracy z zespołami, innowacji, obsługi 
klienta.

Aleksander Drzewiecki
Prezes Zarządu House of Skills S.A.

Perspektywa przyszłości — najpopularniejsze tematy szkoleń7.3

Strategie dostosowawcze firm szkoleniowych
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Przypuszczenia firm szkoleniowych 
znajdują odzwierciedlenie w opiniach 
wyrażonych przez przedsiębiorców. 
Wskazane przez nich trzy główne obszary, 
w jakich będą dokształcać swoich 
pracowników pokrywają się z odpowie-
dziami przedstawicieli instytucji szkolenio-
wych, choć w ich przypadku najpopularniej-
szym  zakresem szkoleniowym są kompeten-

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wybrać  więcej niż jedną odpowiedź.
34

34

cje kierownicze, a szkolenia specjalistyczne 
znalazły się na trzecim miejscu (Wykres 15).

W ramach przewidywań odnoszących się 
do poszczególnych obszarów szkoleń, 
uczestnicy badania HRP wskazali także 
formy ich realizacji, które będą 
najpopularniejsze w ciągu najbliższych 
kilku lat.  

Źródło: Opracowanie HRP
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Przedstawiciele  firm szkoleniowych 
(38,8%) stwierdzili, że w najbliższych 
latach największym zainteresowaniem 
wśród przedsiębiorstw będą się cieszyć 
szkolenia mieszane (stacjonarne 
połączone z wykorzystaniem nowych 
technologii).  Ich zdaniem przed-
siębiorstwa w mniejszym stopniu będą 
chciały, aby ich pracownicy uczestniczyli 
w szkoleniach stacjonarnych (16,3%) 
oraz takich, które opierają się wyłącznie 
na wykorzystaniu nowych technologii 
(np. e-learning) (15,5%). Podobny odsetek 
(15,2%) respondentów uznał, że przed-
siębiorstwa będą w równym stopniu otwarte 
na wszystkie formy szkoleń. Zgodnie 
z przewidywaniami 11,1% uczestników 
badania, przedsiębiorstwa będą skłonne 
skorzystać z oferty szkoleń wyjazdowych 
(Wykres 16).      
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16,3%

38,8%
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Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 16. Formy szkoleń cieszące 
się największym zainteresowaniem 

w przyszłosci (N = 343)

Dostawcy szkoleń prognozują 
zainteresowanie szkoleniami 
mieszanymi (stacjonarnymi 
z wykorzystaniem nowych 

technologii), co mogłoby wskazywać na 
potrzebę klientów do zwiększania 
efektywności szkoleń przy minimalizacji 
ich kosztów, np. dostarczenie wiedzy 
poprzez szkolenia e-learningowe i ćwi-
czenie umiejętności podczas bezpośred-
niej pracy z  trenerem. Forma szkolenia 
związana jest nieodłącznie z jego celami, 
ale także z możliwościami finansowymi 
zleceniodawcy. Firma, której zależy, by jej 
pracownicy nie tylko nabyli nowe umieję-
tności, ale także oczyścili atmosferę 
w zespole i wypracowali nowe zasady 
współpracy, zdecyduje się na szkolenie 
poza swoją siedzibą w formie warszta-
towej. Jeśli może sobie na to pozwolić, 
zorganizuje je w formie wyjazdowej. 
Szkolenie, które stawia przede wszystkim 
na poszerzenie wiedzy może mieć 
charakter e-learningowy, tym bardziej jeśli 
jest konieczne, by odbywał je każdy nowo 
zatrudniony pracownik. Tu firmie będzie 
opłacało się zainwestować w zakup 
i okresowe aktualizowanie szkolenia, które 
posłuży na dłużej. Rozwój nowych 
technologii zmienia rynek usług. Nikt już 
nie dziwi się wstępnym rozmowom 
rekrutacyjnym prowadzonym przez 
telefon, Skype'a czy videokonferencję. 
Także na rynku szkoleń należy spodzie-
wać się większego wykorzystania 
nowych technologii, na tyle na ile wspie-
rają realizację celów szkoleniowych 
i zmniejszają koszty doskonalenia kom-
petencji kadr.

Anna Leśniakowska-Jaros
Koordynator
Klub Trenerów Zarządzania MATRIK
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Wynik analizy form, które według firm szkoleniowych stosowane będą 
w rozwoju pracowników, kreuje ciekawy obraz sytuacji. Zsumowanie 
wyników szkoleń mieszanych ze szkoleniami stacjonarnymi oraz szkoleń 
mieszanych ze szkoleniami opierającymi się na wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii daje niemal te same liczby (ok. 54-55%). Patrząc 
na te wnioski można zadać sobie pytanie: czy na rynku polskim nie 
powinno być mniej więcej tyle samo firm zdolnych dostarczać 
efektywne szkolenia tradycyjne oraz efektywne procesy oparte o nowe 
technologie szkoleniowe? Stawiam tezę, iż tak faktycznie być powinno. 
Jestem również przekonany, że do takiego stanu polskiemu rynkowi 
szkoleniowemu bardzo daleko. Luka kompetencji w zakresie skutecznego, 
optymalnego, pro-biznesowego stosowania e-learningu oraz innych, 
nowych form rozwojowych jest duża. 

Marek Hyla
Dyrektor Zarządzający e-learning.pl 
Współzałożyciel XY Learning Team

Reklama
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Rezultaty badania pokazują dwoistość sytuacji: branża szkoleniowa musi 
się zmierzyć z wyzwaniem czego uczyć i jak uczyć. Umiejętności potrzebne 
na rynku pracy podlegają ciągłym zmianom   jest wiele nowych zawodów, 
ról, a w starych zmienia się sposób pracy. Stąd wydaje się uzasadnione 
postrzeganie przez firmy szkoleniowe szans w szukaniu nowych tematów 
(42,3% badanych) i sposobów uczenia  co ma przełożenie na zain-
teresowanie e-learningiem i szkoleniami mieszanymi. Ciekawe jest 
postrzeganie szkoleń mieszanych jako atrakcyjnej formy szkoleń dla 
klientów (38,8%, ponad dwa razy więcej niż kolejna forma). To interesujący 
wynik w zestawieniu z wcześniejszą deklaracją, iż branża widzi szansę 
rozwoju głównie w nowych klientach (42,8%) i tematach (42,3%), a tylko 
w znacznie mniejszym stopniu (27,9%) we wzbogaceniu szkoleń o nowe 
technologie. Pokazuje to, że są jakieś bariery powodujące, że wierzymy, 
że klienci oczekują szkoleń mieszanych (38,8%) i opartych o nowe 
technologie (15,5%), ale chcemy rozwijać się w innych kierunkach. 
Temat warty głębszych, być może jakościowych, badań. 

Z drugiej strony, wysoki wynik szkoleń mieszanych pokazuje, że branża 
rozumie, jak ważne jest uczenie przy użyciu różnych, najlepiej 
adekwatnych do sytuacji metod. Przecież klient chce zrealizować swój cel 
biznesowy, nie wnikając w terminologię świata szkoleń.

Myślę, że badanie EFS   End of Fianancial Support… spełniło również rolę 
edukacyjną  padły pytania, które zmuszają do refleksji nad zmiennością 
otoczenia branży szkoleniowej, a tempo zmian w kluczowej branży 
cywilizacji informacji już raczej nie zwolni.

—

— 

—
— 

Sławomir Łais 
Osi Computrain S.A. 
Współzałożyciel XY Learning Team
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Przypuszczenia wyrażone przez przedstawicieli firm szkoleniowych 
znalazły w pewnym stopniu potwierdzenie w wypowiedziach 
przedstawicieli środowiska trenerów, prowadzących własną działalność. 
Również w ich opinii największym zainteresowaniem w kolejnych latach 
będą cieszyły się szkolenia mieszane (stacjonarne połączone z wy-
korzystaniem nowych technologii) (46,8%), jednak ich zdaniem szkolenia 
wyjazdowe (14,5%) będą bardziej popularne od szkoleń stacjonarnych 
(12,9%) oraz tych, które opierają się tylko na wykorzystaniu nowych 
technologii. 

!

Źródło: Opracowanie HRP

Wykres 17. Grupy pracowników, które na pewno będą 
szkolone w następnych latach (N - Przedsiębiorcy = 73) 

Podstawę skutecznej strategii działania firm szkoleniowych stanowi dopasowanie oferty 
szkoleń do potrzeb grup pracowników najczęściej uczestniczących w procesach 
dokształcania. Dlatego też w ramach badania EFS      —  End of Financial Support... zwrócono się 
z prośbą do przedsiębiorców, aby wskazali grupy pracowników, które na pewno będą szkolone 
w kolejnych latach. Zgodnie z ich opinią do uprzywilejowanych grup należy zaliczyć 
specjalistów (68,5%) i managerów średniego szczebla (54,8%). W mniejszym stopniu 
na szkolenia wysyłani będą kierownicy liniowi (43,8%) (Wykres 17). 
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Badanie EFS — End of Financial Support. 
Przyszłość rynku szkoleń w Polsce umożli-
wiło stworzenie scenariusza przedsta-
wiającego prawdopodobne kierunki zmian, 
jakie w najbliższej przyszłości mogą 
nastąpić na rynku szkoleń.
 
W pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na wyjątkowy charakter sytuacji, 
w jakiej znalazła się branża szkoleniowa. Na 
firmy szkoleniowe w najbliższym czasie 
oddziaływać będą dwa, niezwykle silne 
czynniki – wyczerpanie środków finan-
sowych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz kolejna fala kryzysu 
gospodarczego. 

Koniec dofinansowania projektów szko-
leniowych ze środków UE szczególnie 
niekorzystna będzie dla firm, które do tej 
pory opierały swoją działalność na realizacji 
zleceń z funduszy unijnych, nie zdobyły 
doświadczenia z klientami biznesowymi 
i nie mają wyrobionej na rynku marki. 
Wpływ na pogorszenie się sytuacji będzie 
również miało niedostosowanie oferty do 
zmieniających się realiów. Należy spodzie-
wać się, że znaczny odsetek przed-
siębiorstw o wskazanym profilu będzie 
miało poważne problemy z utrzymaniem 
się na rynku, a część z nich z powodu 
braku zleceń może nawet przestać 
funkcjonować. W trudnej sytuacji znajdą 
się również trenerzy, zajmujący się przede 
wszystkim obsługiwaniem szkoleń z dotacji 
EFS, zwiększy się konkurencja w tym 
zawodzie, wielu z nich będzie musiało się 
przekwalifikować.  

Na wyczerpaniu  środków z UE powinny 
zyskać firmy o bogatym doświadczeniu, 
zróżnicowanej ofercie, dbające o jakość 
oferowanych usług. 

Koniec obecnego programowania może 
również wpłynąć na zmianę cen usług 
szkoleniowych. Część firm szkoleniowych 
będzie chciała wykorzystać ten moment na 
urealnienie stawek, zaniżanych z uwagi na 
ceny oferowane przez ośrodki, bazujące na 
unijnym dofinansowaniu. Można także 
spodziewać się, że niektóre firmy i trenerzy, 
aby utrzymać się na rynku, będą drastycznie 
obniżać ceny swoich usług.  

Dodatkowo należy pamiętać, że dostępność 
szkoleń realizowanych w ramach PO KL 
spowodowała, że w wielu przedsiębiorst-
wach mamy do czynienia z syndromem 
przeszkolenia pracowników, co oznacza, że 
organizacje przynajmniej przez jakiś czas 
będą mniej zainteresowanie inwestowa-
niem w tę formę rozwojową. Część firm 
korzystała ze szkoleń dlatego, że były 
współfinansowane, a brak dotacji sprawi, że 
przestaną być nimi zainteresowane i rynek 
szkoleniowy zostanie uszczuplony o ten typ 
klienta. Dotyczy to w szczególności mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej 
jednak strony, dzięki Programowi 
Operacyjnemu Kapitał Ludzki wielu przed-
siębiorców i pracowników mogło po raz 
pierwszy zetknąć się ze szkoleniami, 
przetestować ofertę różnych dostawców. 
Dzięki temu zwiększyli świadomość 
własnych potrzeb, znajomość rynku
i teraz również będą korzystać z usług, ale 
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przy wyborze oferty będą kłaść szczególny 
nacisk na te tematy, które staną się istotne 
z punktu widzenia konkurencyjności ich firm. 
Większą wagę przykładać będą do jakości 
otrzymywanych usług.

Rynek szkoleniowy wraz z końcem środków UE 
musi dodatkowo zmierzyć się z kolejną falą 
kryzysu gospodarczego. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują, że przedsiębiorstwa 
wraz z pogorszeniem koniunktury rezygnują 
lub ograniczają w pierwszej kolejno-
ści działania związane z marketingiem 
i rozwojem zasobów ludzkich. Oznacza to, że 
firmy szkoleniowe będą musiały wykazywać 
się elastycznością i otwartością w ne-
gocjacjach z klientem, decydować się na 
ustępstwa cenowe, przy jednoczesnym 
zachowaniu określonego poziomu jakości 
wykonanych usług. Należy spodziewać się 
również, że przedsiębiorcy będą chętniej 
korzystać z usług trenerów wewnętrznych, 
ograniczając do minimum korzystanie 
z dostawców zewnętrznych szkoleń. 
W czasach kryzysu przed szczególnie trudnym 
wyzwaniem staną przedstawiciele działów HR, 
którzy w związku z niekorzystną sytuacją 
ekonomiczną i zmniejszoną chęcią mene-
dżerów do inwestowania w kapitał ludzki, będą 
musieli nauczyć się jeszcze efektywniej 
zarządzać ograniczonymi budżetami. Jedno-
cześnie, od jednostek i partnerów HR będzie 
oczekiwać się szybkich efektów prowadzonych 
działań i przełożenia ich na wzrost kondycji 
firmy. Wyzwanie, które stawia sytuacja 
społeczno-ekonomiczna spowoduje, że od 
firmy szkoleniowej będzie oczekiwać się nie 
tylko nauki czy rozwoju kompetencji, ale 
przede wszystkim rozwiązania określo-

nych problemów, przed którymi stanął 
zleceniodawca. Wzrośnie zatem rola pro-
jektów doradczo-szkoleniowych. Zwiększą 
się wymagania względem trenerów 
prowadzących szkolenia. Klienci będą 
poszukiwać przede wszystkim szkoleniow-
ców posiadających bogate doświadczenie 
i – co istotne – praktykę zawodową, popartą 
sukcesami, w zakresie wybranych obszarów 
tematycznych. Wzrośnie znaczenie warszta-
tu trenerskiego i jakość prezentowanych 
treści, a także umiejętność przeprowadzania 
rzeczywistej oceny efektywności zapro-
ponowanych rozwiązań. 

Można spodziewać się, że kryzys i koniec 
funduszy UE doprowadzi do konsolidacji rynku 
szkoleniowego, zawiązywania się partnerstw, 
pozwalających lepiej dostosowywać się do 
potrzeb coraz bardziej wymagających 
klientów i ponoszenia kosztów związanych 
z inwestycjami. Należy oczekiwać, że rynek 
szkoleniowy doczeka się lidera lub kilku 
liderów, którzy skupią większą część rynku. 

Niewątpliwie przed firmami szkoleniowymi 
rysuje się trudny okres, ale biorąc pod uwagę, 
że znaczny odsetek polskich przedsiębiorstw 
dopiero będzie budować strategię zarządzania 
zasobami ludzkimi, a Polacy dopiero uczą się 
aktywnego uczestnictwa w kształceniu przez 
całe życie, to jest to rynek o dużym, stale 
rosnącym potencjale rozwojowym. W pozyski-
waniu klientów wygrają te firmy szkoleniowe, 
które potrafią reagować na nowe trendy, 
wypracowują odpowiednie strategie dosto-
sowawcze, potrafią korzystać z przy-
śpieszonego rozwoju technologicznego oraz są 
w stanie kreować popyt.   
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