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I. Działalność instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim w 2018 roku
Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim, aktywnych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, została opracowana na podstawie danych
z raportu STOR-RIS. Instytucje szkoleniowe mają obowiązek informować Wojewódzki Urząd
Pracy w Lublinie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku
kalendarzowym, aktualizując dane do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
Na początku 2018 roku pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w WUP w Lublinie, na podstawie złożonych wniosków o kontynuację działalności
przeprowadzili aktualizację danych instytucji szkoleniowych, w tym oferty szkoleniowej
na 2018 r. Wnioski do RIS o kontynuację działalności złożyło 497 instytucji. Z powodu
niepowiadomienia WUP w Lublinie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym
roku kalendarzowym 126 instytucji zostało wykreślonych z rejestru to 31 mniej niż w 2017 r.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wnioski o wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych złożyło 167 instytucji szkoleniowych, to o 40 instytucji więcej niż w roku
poprzednim. Wnioski o wykreślenie z rejestru złożyły 4 instytucje szkoleniowe, 1 podmiot
zmienił status na „nieaktywny”. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w województwie
lubelskim, liczba aktywnych instytucji szkoleniowych wynosiła 665, to o 40 więcej niż
w analogicznym okresie w 2017 roku. Natomiast dane z aplikacji STOR-RIS wskazują,
iż w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. w województwie lubelskim wszystkich
aktywnych instytucji było ogółem 749 (posiadających 103 oddziały bądź filie). W tym samym
okresie, ogółem w kraju - aktywnych w RIS instytucji szkoleniowych było 14 777.
II. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim w podziale na instytucje
publiczne i niepubliczne.
Wśród zarejestrowanych w województwie lubelskim instytucji szkoleniowych w okresie
01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. 708 określiło swój status jako instytucja „niepubliczna” zaś 41
jako instytucja „publiczna.”

III. Forma organizacyjna instytucji szkoleniowej
Forma organizacyjna wynika z podstawy prawnej funkcjonowania instytucji i jej dokumentów
założycielskich. W województwie lubelskim usługi szkoleniowe oferują w przeważającej
liczbie instytucje szkoleniowe prowadzone przez osoby fizyczne. Dużą grupę wśród instytucji
szkoleniowych stanowią stowarzyszenia, fundacje, spółki, oraz inne osoby prawne w tym ZDZ.
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W 2018 roku w ogólnej liczbie zarejestrowanych instytucji szkoleniowych:


398 to instytucje prowadzone przez osoby fizyczne w formie działalności gospodarczej



267 instytucji to stowarzyszenia, fundacje, spółki, oraz inne osoby prawne



42 zarejestrowanych instytucji reprezentowało inną formę organizacyjną



16 instytucje to placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego



12 instytucji to szkoły wyższe/kolegia



6 instytucji to szkoły ponadgimnazjalne: średnie, policealne



6 instytucji to ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego



1 podmiot to zakład pracy



1 instytucja to placówka naukowa, naukowo-badawcza, ośrodek badawczo-rozwojowy.

Wykres. Instytucje szkoleniowe wg formy prawnej prowadzonej działalności w 2018 r.
Szkoły
Szkoły
ponadgimnazjalne:
wyższe/kolegium, 12
średnie, policealne
16
Placówki kształcenia
Inna forma 42
ustawicznego,
placówki kształcenia
praktycznego 23

Zakłady pracy 1
Ośrodki
dokształcania i
doskonalenia
zawodowego 6

Placówka naukowa,
naukowo-badawcza,
ośrodek badawczorozwojowy 1

Stowarzyszenia,
fundacje, spółki, inne
osoby prawne w tym
Zakłady
Doskonalenia
Zawodowego,
267

Osoby fizyczne; 398

Wiele instytucji szkoleniowych, które uzyskały wpis do RIS posiada również wpis do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
W 2018 roku wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych posiadało 102 podmioty
wpisane do RIS. W województwie lubelski 193 instytucji szkoleniowych oferowało szkolenia
finansowane ze środków EFS.
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IV. Liczba instytucji szkoleniowych posiadających akredytację lub znak jakości
Akredytacja lub znak jakości jest potwierdzeniem wysokiego standardu jakości świadczonych
usług. W 2018 roku spośród instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w woj. lubelskim, 147
zadeklarowało, że posiada akredytację kuratora oświaty lub inny certyfikat jakości
świadczonych usług. Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl
można sprawdzić, czy certyfikat wydała upoważniona do tego instytucja, podane są tam
akredytowane instytucje certyfikujące, według obszarów ich działania.
Instytucje szkoleniowe mają możliwość uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych dostępnej
na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jednym z kryteriów warunkujących wpis do Bazy
Usług Rozwojowych jest posiadanie certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację,
oznaczającego spełnienie przez podmiot wymagań w zakresie systemu zapewnienia jakości
usług. Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną, bezpłatną platformą zawierającą oferty
usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie np.: szkoleń, kursów zawodowych,
doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu.
V. Liczba szkoleń w układzie wojewódzkim wg tematyki prowadzonych szkoleń
z uwzględnieniem obszaru szkolenia
Przyjęte w RIS obszary szkolenia są tożsame z obszarami szkolenia uwzględnianymi
w statystyce publicznej szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy. Dla potrzeb ewidencji
instytucji szkoleniowych przyjęto klasyfikację ofert szkoleniowych według kategorii 34
obszarów tematycznych. Zasadą jest klasyfikowanie oferty szkoleniowej ze względu na zakres
treści programu, a nie ze względu na adresatów szkolenia. Zawód uczestników może być
podstawą klasyfikowania wówczas, gdy instytucja tematykę szkolenia definiuje przez
odwołanie się do zawodu.
Liczba szkoleń w układzie wojewódzkim wg tematyki poszczególnych obszarów szkoleń
w 2018 r. przedstawia się następująco:
1. Podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności pisania, czytania
i liczenia – 24 (np. Kurs szybkiego czytania)
2. Rozwój osobowości i kariery zawodowej – 1149 (np. Kompetencje społeczne,
Zarządzanie czasem, Trening interpersonalny )
3. Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu – 1267 (np. Kursy pedagogiczne, Instruktor
sportu (rożne dyscypliny), Nauczanie w przedszkolu,)
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4. Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne – 291 (np. Tkactwo artystyczne)
5. Nauki humanistyczne i społeczne, w tym: ekonomia, socjologia, psychologia,
politologia, etnologia, geografia – 225 (np. Szkolenie dla ankieterów)
6. Języki obce – 907 (np. 101 instytucji oferowało szkolenia z języka angielskiego, 55
podmiotów z języka niemieckiego. Nietypowe kursy językowe posiadało w ofercie
szkoleniowej: 11 instytucji kurs języka ukraińskiego, 8 instytucji kurs języka
norweskiego zaś 4 podmioty kurs języka chińskiego).
7. Dziennikarstwo i informacja naukowo –techniczna- 20 (np. Dziennikarstwo radiowe)
8. Sprzedaż, marketing , public relations, handel nieruchomościami - 615 (np. Trudny
klient)
9. Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna - 543 (np.
Rozliczanie PIT)
10. Zarządzanie i administrowanie – 735 (np. Podstawy biznesplanu)
11. Prace sekretarskie i biurowe – 229 (np. Bezwzrokowe pisanie)
12. Prawo – 395 (np. Prawo cywilne)
13. Nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka – 40 (np.
Planowanie przestrzenne ogrodów)
14. Matematyka i statystyka – 17 (np. Statystyka matematyczna)
15. Informatyka i wykorzystanie komputerów - 878 (np. Języki programowania)
16. Technika i handel artykułami technicznymi, w tym : mechanika, metalurgia, energetyka
elektryka, elektronika, telekomunikacja miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów –
436 (np. Elektromonter )
17. Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym przemysł lekki i spożywczy – 92 (np.
Operator maszyn przodkowych)
18. Architektura i budownictwo – 453 (np. Dekarz)
19. Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – 113 (np. Drwal-pilarz)
20. Weterynaria – 23 (np. Humanitarny ubój zwierząt, Petsitter)
21. Opieka zdrowotna – 557 (np. Masaż leczniczy)
22. Opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi,
wolontariat – 295 (np. Asystent osoby starszej)
23. Ochrona własności i osób –131 (np. Szkolenie przeciwpożarowe)
24. Ochrona środowiska – 119 (np. Odkażanie zbiorników)
25. Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja – 124 (np. Turystyka kajakowa )
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26. Usługi gastronomiczne – 298 (np. Cukiernik)
27. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne – 639 (np. Makijaż okolicznościowy)
28. Usługi krawieckie, obuwnicze – 53 (np. Szwaczka)
29. Usługi stolarskie, szklarskie – 41 (np. Monter wymiany okien)
30. Usługi transportowe w tym kursy na prawo jazdy – 1176 (np. Kurs prawa jazdy kat. B,
Kurs dla instruktorów nauki jazdy, Kurs prawa jazdy B+E, C+E, Kurs HDS Żuraw )
31. Pozostałe usługi – 46 (np. Kominiarz)
32. Szkolenia BHP – 234 (np. Szkolenia wstępne BHP)
33. Nauka efektywnego poszukiwania pracy – 71 (np. Jak znaleźć pracę?)
34. Inne obszary szkoleń -72 (np. Język migowy)
VI. Badanie jakości/efektywności szkoleń
W województwie lubelskim 691 instytucji szkoleniowych wykazało, że w 2018 roku
prowadziły badanie jakości/efektywności szkoleń, zaś 561 przeprowadziło egzamin końcowy
po zakończeniu kursu.
VII. Liczba aktywnych instytucji szkoleniowych w powiatach województwa lubelskiego
w 2018 r.
Najwięcej aktywnych instytucji szkoleniowych swoje siedziby posiada na obszarze miasta
Lublin tj. 395 instytucji szkoleniowych. Niektóre jednak instytucje prowadzą działalność
szkoleniową również w oddziałach lub filiach w innych miejscowościach województwa
lubelskiego. Na ogólną liczbę 749 instytucji aktywnych w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r.
funkcjonowały 103 oddziały bądź filie działające w innych miejscowościach niż instytucja
główna. Poza miastem Lublin - w powiecie lubelskim ziemskim funkcjonowało 39 instytucji,
Zaś w innych miastach najwięcej aktywnych instytucji szkoleniowych było w powiecie
zamojskim grodzkim – m. Zamość 44 podmiotów, oraz w powiecie chełmskim grodzkim – m.
Chełm 41 instytucji. W powiecie bialskim grodzkim m. Biała Podlaska swoją siedzibę
posiadało 24 podmioty.
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Tabela. Liczba aktywnych instytucji szkoleniowych w powiatach województwa lubelskiego w 2018r.
w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 .
Powiaty województwa lubelskiego

Liczba instytucji
szkoleniowych

Powiaty województwa
lubelskiego

Liczba instytucji
szkoleniowych

bialski grodzki
m. Biała Podlaska

24

zamojski grodzki
m. Zamość

44

bialski ziemski

7

zamojski ziemski

9

biłgorajski

15

łukowski

10

chełmski grodzki
m. Chełm

41

opolski

8

chełmski ziemski

4

parczewski

3

hrubieszowski

12

puławski

27

janowski

5

radzyński

7

kraśnicki

16

rycki

11

krasnostawski

11

świdnicki

20

lubartowski

15

tomaszowski

11

lubelski grodzki
m. Lublin

395

włodawski

6

lubelski ziemski

39

łęczyński

9
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VIII. Profil instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
w województwie lubelskim.
Na podstawie danych zawartych w RIS można określić typowy profil instytucji szkoleniowej
posiadającej siedzibę na terenie województwa lubelskiego w 2018 roku. To instytucja
szkoleniowa, którą można scharakteryzować jako:


instytucję niepubliczną



prowadzoną przez osobę fizyczną, w formie wykonywanej działalności gospodarczej



oferującej szkolenia jako podstawową formę edukacji pozaszkolnej.



nie

posiadającą

akredytacji

lub

certyfikatu

jakości

ale

prowadzącą

badania

jakości/efektywności szkoleń po ich zakończeniu,


nie wpisaną do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na
podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty,



zatrudniającą wykładowców w niepełnym wymiarze czasu pracy,



wynajmującą sale wykładowe, oraz posiadającą własne i wynajmowane pomieszczenia
warsztatowe i wyposażenie dydaktyczne,



posiadającą własny sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci teleinformatycznej.

Wielofunkcyjność aplikacji RIS pozwala na uzyskanie obszernej informacji na temat
konkretnej instytucji szkoleniowej i jej aktualnej oferty szkoleniowej. Dostęp do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych znajduje się na portalu STOR - System Teleinformatyczny Obsługi
Rejestrów PSZ, stor.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie: wuplublin.praca.gov.pl.

X. Podsumowanie, efekty i wnioski.
W województwie lubelskim największą popularnością cieszyły się w 2018 r. szkolenia
z następujących obszarów:


Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu – najczęściej pojawiające się w tym obszarze
tematy szkoleń to: Kursy pedagogiczne, Instruktor sportu (rożne dyscypliny), Nauczanie
w przedszkolu - 1267 szkoleń



Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy - najczęściej pojawiające się w tym obszarze
kursy to: Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs dla instruktorów nauki jazdy, Kurs prawa jazdy
B+E, C+E, Kurs HDS Żuraw - 1176 szkoleń
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Rozwój osobowości i kariery zawodowej - najczęściej pojawiające się w tym obszarze
tematy szkoleń to: Kompetencje społeczne, Zarządzanie czasem, Trening interpersonalny,
1149 szkoleń



Języki obce - 907 szkoleń - wśród ofert instytucji szkoleniowych realizujących szkolenia
z tego obszaru najwięcej 101 instytucji oferowało szkolenia z języka angielskiego, 55
podmiotów z języka niemieckiego. Nietypowe kursy językowe posiadało w ofercie
szkoleniowej 11 instytucji – kurs języka ukraińskiego, 8 instytucji kurs języka norweskiego
zaś 4 podmioty kurs języka chińskiego.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) to jedno z narzędzi rynku pracy mających wpływ
na upowszechnienie, zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług szkoleniowych – jednak
ze względu na brak odpowiednich danych trudno jest oszacować na ile oferta szkoleń RIS
odpowiada zapotrzebowaniu urzędów pracy, które kontraktują szkolenia. Szkolenia są
planowane w oparciu o zapotrzebowanie na kwalifikacje zgłaszane przez pracodawców,
preferencje bezrobotnych i poszukujących pracy.
W 2018 r. w województwie lubelskim 3442 osoby bezrobotne i poszukujące pracy ukończyły
szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, w tym 2237 osób podjęło pracę w
trakcie szkolenia lub w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu. W tym samym czasie nikt nie
ubiegał się o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych (praktyczną naukę zawodu
dorosłych bądź przyuczenie do pracy dorosłych), natomiast staże zawodowe rozpoczęło 11284
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, z tego 10458 osób podjęło pracę w trakcie stażu lub
w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Opracowanie na podstawie danych z oraz załącznika 4 do MRiPS-01 za 2018 r. oraz raportów wygenerowanych
z Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów STOR- RIS dotyczącego instytucji szkoleniowych aktywnych
w okresie 01-01-2018 r. do 31.12.2018 r.
Opracowała: Katarzyna Węgiel - inspektor wojewódzki ds. rejestrów.
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