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MAŁOPOLSKA

Perspektywy rozwoju 
rynku usług szkoleniowych

do 2023 roku

65 mln 70 mln 120 mln



Na czym nam zależy?

Szkolenia 
dopasowane do 

potrzeb uczestnika 

Jakość 
szkoleń 

Dostępność 
szkoleń 



Dlaczego firmy wybierają MSUES?

Rzeczywisty, użyteczny audyt 
„…skoro płacę to za tym idzie dodatkowa poza papierkiem 
wartość”

Jasne kryteria oceny i wskazanie możliwości 
rozwoju
„…wiem co będzie sprawdzane i po co to wdrażam”

Wsparcie we wdrożeniu
„… konsultanci Centrum i audytorzy są do dyspozycji, nawet po 

audycie”



Mocne strony 
systemu zarządzania jakością opartego na MSUES

„Skrojony 
na miarę” 

• MSUES
współtworzy
branża rozwojowa

• założona cykliczna
aktualizacja
standardów
(ostatnia 2017
rok)

Sprawdzony 
w praktyce 

• MSUES 
ewaluowany od 
strony instytucji 
szkoleniowych, 
dysponentów 
szkoleń, klientów 
(przedsiębiorców)

• oceniony 
pozytywnie przez 
ekspertów

• jesteśmy po teście 
MSUES 2.0 -
doradztwa

Edukuje       
i rozwija 

• wdrożenie MSUES 
powoduje realne 
podnoszenie 
jakości

• odpowiedź na 
potrzeby rynku 

• ma wymiar 
edukacyjny i 
rozwijający firmę 
w kierunku jakości

• aktualizacja 
Przewodnika

Dba o jakość 
audytu

• wymagania 
dotyczące kadry 
audytorów 

• wsparcie 
merytoryczne dla 
audytorów w 
zakresie specyfiki 
usług edukacyjno-
szkoleniowych

Monitoruje
instytucje     

i rynek 
• monitorowanie 

prowadzone jest    
w sposób ciągły,   
w oparciu                   
o reklamacje 
klientów i analizy 
ryzyka

• dotyczy firm 
szkoleniowych 
oraz  firm 
audytujących



Nowy Przewodnik po MSUES 2.0

• Rozszerzony o standardy dla doradztwa. 
• Zaktualizowany w zakresie nowych trendów 

i zmiany rynku.
• Wzbogacony o wiedzę z konsultacji i audytów w zakresie: 

– dobrych praktyk, 
– warsztatu pracy audytora i przykładowych dowodów 

zgodności (plan audytu).
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USŁUGA
• dostosowanie do potrzeb
• koncentracja na efektach 
• rzetelna treść i aktywizująca forma
• wsparcie w utrwalaniu efektów
• systematyczne badanie rezultatów

KADRA
• nadzór merytoryczny
• wiedza teoretyczna i praktyczna
• kompetencje społeczne i metodyczne
• ciągły rozwój
• wymiana wiedzy i dobrych praktyk 

ORGANIZACJA
• rzetelna obsługa i organizacja
• komfortowe warunki pracy 
• właściwe planowanie czasu pracy
• różnorodne pomoce i materiały
• reagowanie na trudności i zastrzeżenia

ZARZĄDZANIE
• określona strategia 
• rzetelna informacja o usługach
• systemowe rozwiązania i procedury
• promowanie dobrych praktyk
• zgodność z regulacjami prawnymi



Co daje MSUES klientom szkoleń i doradztwa?

Bezpieczeństwo 
-sprawdzony 
usługodawca

Opis efektów    
w ofercie             

i analiza potrzeb

Punkt 
odniesienia          

i jasne zasady 
reklamacji

Kompetentny      
i przygotowany  
trener/doradca



Bezpieczeństwo -
sprawdzony 

usługodawca

Opis efektów    
w ofercie
i analiza 
potrzeb

Punkt 
odniesienia          

i jasne zasady 
reklamacji

Kompetentny     
i przygotowany  
trener/doradca

Zweryfikowany przez niezależny audyt

Monitorowany 

Klient ma się do czego odwołać



Bezpieczeństwo -
sprawdzony 
usługodawca

Opis efektów       
w ofercie          
i analiza 
potrzeb

Punkt odniesienia          
i jasne zasady 

reklamacji

Kompetentny        
i przygotowany  
trener/doradca

Efekty uczenia się 

 Płacenie za efekty

 Porównywalność ofert

 Jeśli efekty są potwierdzone – wartościowy 
certyfikat

 Analiza potrzeb = jednorodna grupa

wie potrafi jest gotowy do



Bezpieczeństwo -
sprawdzony 
usługodawca

Opis efektów      
w ofercie               

i analiza potrzeb

Punkt 
odniesienia          

i jasne zasady 
reklamacji

Kompetentny        
i przygotowany  
trener/doradca

 Powszechnie dostępne warunki – prosty 
standard

 Jasne i upublicznione zasady reklamacji 

 Przegląd reklamacji na każdym audycie

 Odwołanie do zewnętrznej instytucji –
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia



Bezpieczeństwo 
-sprawdzony 
usługodawca

Opis efektów    
w ofercie              

i analiza potrzeb

Punkt 
odniesienia          

i jasne zasady 
reklamacji

Kompetentny            
i przygotowany  
trener/doradca

 Koordynator merytoryczny – nadzór

 Doświadczenie lub przygotowanie 
metodyczne

 Stały rozwój 

 Udział w upowszechnianiu LLL



www.msues.pl

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=JaMrdshavIc


Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
plac Na Stawach 1

30-107 Kraków
Pokój 102

tel.: 12 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl

mailto:jakosc@wup-krakow.pl
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