REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
Analiza działalności szkoleniowej instytucji szkoleniowych województwa śląskiego
wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
- w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) to jedno z narzędzi rynku pracy mających
wpływ na upowszechnienie, zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług szkoleniowych.
RIS powstał w 2004 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482).
W myśl tych przepisów, każda instytucja szkoleniowa zainteresowana prowadzeniem szkoleń
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem środków publicznych jest
zobowiązana posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Podstawę prawną stanowi
art. 20 przywołanej ustawy, który ustala ogólne zasady tworzenia i działania rejestru:
 rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i prowadzony w formie elektronicznej;
 instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
po złożeniu wniosku o wpis wraz z informacją na temat jej działalności;
 wojewódzki urząd pracy zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej
instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych;
 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny;
 wojewódzki urząd pracy może wykreślić instytucję szkoleniową z rejestru
w określonych w ustawie sytuacjach;
 instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy
o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, a także
o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii;
 minister właściwy do spraw pracy przetwarza informacje o instytucjach
szkoleniowych przekazane przez wojewódzkie urzędy pracy.
Ewidencję instytucji szkoleniowych prowadzą wojewódzkie urzędy pracy.
Szczegółowy tryb dokonywania wpisu do Rejestru określa rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji
szkoleniowych (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 781). Rozporządzenie określa też tryb wykreślania
instytucji, uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane
dokumenty.
1. Liczba instytucji szkoleniowych w powiatach województwa śląskiego
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
powiat będziński
powiat bielski
powiat bieruńsko-lędziński
powiat cieszyński
powiat częstochowski
powiat gliwicki
powiat kłobucki
powiat lubliniecki
powiat m. Bielsko-Biała
powiat m. Bytom

44
34
12
72
17
19
9
18
140
61

powiat m. Chorzów
powiat m. Częstochowa
powiat m. Dąbrowa Górnicza
powiat m. Gliwice
powiat m. Jastrzębie-Zdrój
powiat m. Jaworzno
powiat m. Katowice
powiat m. Mysłowice
powiat m. Piekary Śląskie
powiat m. Ruda Śląska
m. Rybnik
m. Siemianowice Śląskie
m. Sosnowiec
m. Świętochłowice
m. Tychy
m. Zabrze
m. Żory
mikołowski
myszkowski
pszczyński
raciborski
rybnicki
tarnogórski
wodzisławski
zawierciański
żywiecki

79
147
45
152
37
42
360
16
13
34
66
22
90
10
70
78
25
35
22
30
21
4
54
42
49
35

2. Liczba instytucji szkoleniowych (łącznie z oddziałami i filiami 2 134)
w podziale na:
 publiczne – 60 (2,8 %)
 niepubliczne – 2 074 (97,2%)

3. Liczba instytucji szkoleniowych (łącznie z oddziałami i filiami) według formy
organizacyjnej:
 1 212 – osoby fizyczne – 56,8%
 495 – stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne, w tym Zakład
Doskonalenia Zawodowego – 23,2%
 220 – instytucje które wykazały inna formę organizacyjną – 10,3 %
 101– placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego – 4,7%
 50 – zakłady pracy – 2,3%
 31 – ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 1,4%
 14– szkoły wyższe/kolegia – poniżej 1%
 8 - szkoły ponadgimnazjalne – poniżej 1%
 3 – placówki naukowe, naukowo-badawcze,
ośrodki badawczo-rozwojowe
– poniżej 1%

4. Liczba instytucji szkoleniowych (łącznie z oddziałami i filiami):
 posiadających akredytację lub znak jakości – 485 (22,7 %)
 posiadających wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego 358 (16,8 %)
 oferujących szkolenia finansowane ze środków EFS – 505 (23,7 %)
 prowadzących badanie jakości/efektywności szkoleń – 1 888 (88,8 %)

5. Tematyka szkoleń w ofercie instytucji szkoleniowych

KOD
OBSZARU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAZWA OBSZARU SZKOLENIA

Podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności
pisania, czytania i liczenia
Rozwój osobowości i kariery zawodowej
Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu
Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne
Nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w tym:
ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia
Języki obce
Dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna
Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza
inwestycyjna

LICZBA
SZKOLEŃ

65
4 325
622
397
198
937
33
843
852

Zarządzanie i administrowanie
Prace sekretarskie i biurowe
Prawo
Nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia,
chemia, fizyka

1 258
213
484

Matematyka, statystyka
Informatyka i wykorzystanie komputerów
Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika,
metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja,
miernictwo, naprawa, i konserwacja pojazdów

23
1 571

34

851

17

Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł
spożywczy, lekki, chemiczny

506

18
19
20
21

Architektura i budownictwo
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Weterynaria
Opieka zdrowotna

371
65
14
785

22

Opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
starszymi, dziećmi, wolontariat

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ochrona własności i osób
Ochrona środowiska
Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja
Usługi gastronomiczne
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
Usługi krawieckie, obuwnicze
Usługi stolarskie, szklarskie
Usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy
Pozostałe usługi
BHP
Nauka aktywnego poszukiwania pracy
Inne obszary szkoleń
RAZEM

271
111
126
92
280
2 405
46
18
1 305
420
623
76
2 426
22 646

W 2019 roku instytucje szkoleniowe wystąpiły z ofertą 22 646 szkoleń. Najczęściej
pojawiające się kierunki/obszary szkoleń w ofercie zarejestrowanych w województwie
śląskim instytucji szkoleniowych to:









szkolenia w obszarze: rozwój osobowości i kariery zawodowej - 4 325
szkolenia w innych, niż wymienione w tabeli obszarach szkoleń - 2 426
szkolenia w obszarze: usługi fryzjerskie, kosmetyczne - 2 405
szkolenia w obszarze: informatyka i wykorzystanie komputerów - 1 571
szkolenia w obszarze: usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy - 1 305
szkolenia w obszarze: zarządzanie i administrowanie - 1 258
szkolenia w obszarze: języki obce - 937
szkolenia w obszarze: rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza
inwestycyjna - 852
 szkolenia w obszarze: technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika,
metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa,
i konserwacja pojazdów - 851
 szkolenia w obszarze: sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
- 843
 szkolenia w obszarze: opieka zdrowotna - 785
Liczba instytucji szkoleniowych deklarujących przeprowadzanie egzaminów końcowych
po organizowanych przez siebie szkoleniach - 1 471.

6. Tematyka ofert przygotowania zawodowego dorosłych

KOD
OBSZARU

NAZWA OBSZARU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DOROSŁYCH

LICZBA
PROGRAMÓW

1

Podstawowe programy ogólne, w tym: kształcenie umiejętności
pisania, czytania i liczenia

0

Rozwój osobowości i kariery zawodowej
Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu
Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne
Nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne, w
tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia,
geografia
Języki obce
Dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna
Sprzedaż, marketing, public relations, handel
nieruchomościami
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia,
analiza inwestycyjna

7
0
4

Zarządzanie i administrowanie
Prace sekretarskie i biurowe
Prawo
Nauki o życiu i nauki przyrodnicze, w tym: biologia, zoologia,
chemia, fizyka

0
2
0

Matematyka, statystyka
Informatyka i wykorzystanie komputerów
Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika,
metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika,
telekomunikacja, miernictwo, naprawa, i konserwacja
pojazdów
Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe, w tym: przemysł
spożywczy, lekki, chemiczny

0
0

11
1
0
3

22

Architektura i budownictwo
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Weterynaria
Opieka zdrowotna
Opieka społeczna, w tym: opieka nad osobami
niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat

23
24
25
26
27
28

Ochrona własności i osób
Ochrona środowiska
Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja
Usługi gastronomiczne
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
Usługi krawieckie, obuwnicze

0
0
0
10
7
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

0
2
0
0
1

0

3

1

1

29
30
31
32
33
34

Usługi stolarskie, szklarskie
Usługi transportowe, w tym: kursy prawa jazdy
Pozostałe usługi
BHP
Nauka aktywnego poszukiwania pracy
Inne obszary szkoleń

1
0
2
0
0
2
59

RAZEM

7. Kadra dydaktyczna zarejestrowanych instytucji szkoleniowych
Liczba zatrudnionych wykładowców/ trenerów

ogółem

22 590,

w tym zatrudnieni:

 w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 364,
 w niepełnym wymiarze czasu pracy – 17 226.

8. Stan bazy lokalowej, jej wyposażenia i środków dydaktycznych
BAZA LOKALOWA, WYPOSAŻENIE, ŚRODKI DYDAKTYCZNE
1.
sale wykładowe

2.

własne

428

wynajmowane

901

własne i wynajmowane

805

własne

559

pomieszczenia warsztatowe
wynajmowane
i wyposażenie dydaktyczne

3.

523

własne i wynajmowane

1052

własny

1342

wynajmowany

96

własny i wynajmowany

639

brak

57

niedostępna

181

dostępna

1953

sprzęt komputerowy

4.
sieć teleinformatyczna

5.

umowy z pracodawcami nie są zawierane
dotyczące
kształtowania
umiejętności praktycznych
są zawierane

1110
1024

9. Uczestnicy szkoleń
W 2019 roku w szkoleniach organizowanych przez śląskie instytucje szkoleniowe
wzięło udział łącznie 784 199 uczestników, w tym 11 986 osób zostało przeszkolonych
na zlecenie PUP.
Liczba uczestników przygotowania zawodowego dorosłych wynosiła 1 078 w tym:
 w ramach praktycznej nauki zawodu dorosłych 677,
 przyuczenia do pracy dorosłych 401.
Z pomocy polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu
na kwalifikacje skorzystało 38 813 osób.

Opracowanie:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

