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Sondaż przeprowadzony przez
_

KLUB TRENERÓW BIZNESU
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www.klubtrenerowbiznesu.pl

Wykorzystywanie  wyników,  kopiowanie  obrazków,  cytowanie  –
wszystko dozwolone pod warunkiem podania źródła.
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1. O badaniu + kilka ważnych spraw

Trener,  tu  rozumiany  jako  osoba  zajmująca  się  edukacją  osób  dorosłych,  z
wykluczeniem trenerów sportowych i personalnych.

W  sondażu  wzięło  udział  523  osoby,  to  znaczy  próbowało.  Z  przyczyn  różnych  i
ważnych,  w  dalszych  statystykach  uwzględniono  393  odpowiedzi.  Nie  każdy
odpowiedział  na  wszystkie  pytania,  przy  statystykach  jest  podana  na  ten  temat
informacja w formie N=. Brak informacji, oznacza, że było 393 odpowiedzi.

Badanie nosi nazwę Sondaż, co oznacza, że zupełnie nie było kontrolowane to, kto
wypełnia ankietę. Nikt więc nie próbował określić błędu statystycznego. Można byłoby
też  kłócić  się  długo  na  temat  wnioskowania  na  podstawie  wyników  o  tym  jak
faktycznie  wygląda  sytuacja  ekonomiczna  polskich  trenerów.  Wyniki  należy  więc
traktować jako orientacyjne.

Dla wszystkich dociekliwych, jeśli procenty z jakiegoś wykresu/danych nie sumują się
do 100% oznacza to, że była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na
pytanie. To nie jest błąd, tak ma być. Może też zdarzyć się, że suma odsetek wyniesie
99% lub 101% - to też nie jest błąd, a jedynie rezultat zaokrągleń.
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2. Kto odpowiadał na pytania?

2.1. Z czego szkolili trenerzy?
Na rozgrzewkę w ankiecie było kilka pytań dotyczących specyfiki pracy trenera. 

Okazało się, że zdecydowana większość osób prowadziła tzw. szkolenia miękkie, które
mają przydać się uczestnikom w pracy. Aż 79% ankietowanych wybrało tę odpowiedź.
Oczywiście  można  było  wybrać  równocześnie  wiele  innych  specjalizacji.  Spośród
wszystkich  trenerów „miękkich”  tylko  8% specjalizowało  się  tylko  w tego  rodzaju
szkoleniach.

Inny  rodzaj  szkoleń,  także  zaliczany  do  „miękkich”  to  szeroko  rozumiany  rozwój
osobisty, nie koniecznie związany z życiem zawodowym. Taką odpowiedź wybrało 55%
badanych. Tylko kilka osób specjalizowało się w tego rodzaju aktywności, ledwie 3%,
nie wybrało, żadnej innej specjalności.
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17%  prowadziło  szkolenie  biznesowe  rozumiane  jako  wdrażające  do  prowadzenia
biznesu,  czyli  zakładanie  działalności,  biznes  plany  itp.  Mimo,  że  jest  to  nieliczna
grupa,  aż  20%  osób  nie  szkoliło  z  żadnej  innej  tematyki.  Biorąc  pod  uwagę
„wielozadaniowość” badanych jest to duży odsetek.
Szkolących  z  bardziej  zaawansowanych  kwestiach  biznesowych,  takich  jak:
zarządzanie,  marketing,  sprzedaż,  było  już  52%.  Z  tej  grupy,  tylko  5% osób  nie
szkoliła z innego zakresu.

Szkolenia  specjalistyczne,  takie,  które  były  adresowane  do  ekspertów  w  danej
dziedzinie  prowadziło  29% badanych.  Jedynie  1% z  tej  grupy  nie  przeprowadziło
żadnego innego szkolenia.

Kolejna kategoria szkoleń, to takie, które przygotowują do wykonywania konkretnego
zawodu. 13% badanych prowadziło takie zajęcia.
Jeszcze  mniejszy  odsetek,  ponieważ  tylko  8% prowadziło  szkolenia  hobbystyczne,
takie, które nie mają związku z pracą. 
Szkolenia  certyfikowane  przez  organizacje  zewnętrzne,  prowadziło  jedynie  6%
trenerów. Jednak najbardziej elitarną grupę wśród badanych były osoby prowadzące
szkolenia obowiązkowe (np. BHP). 
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W założeniu,  o specjalności  trenerskie  pytano badanych aby sprawdzić,  czy rodzaj
prowadzonych szkoleń ma jakiś zasadniczy wpływ na otrzymywane wynagrodzenie.
Okazało się jednak, że nie można wyciągać tego rodzaju wniosków. Liczba osób, które
specjalizowały się w jednym obszarze była zbyt mała, nie ma też powodów aby sądzić,
że  grupa  trenerów  działających  w  jednej  specjalności,  powinna  być  wzorem
ekonomicznym dla tych, którzy mają wiele specjalizacji. 

2.2. Na jakich zasadach pracowali trenerzy?

Porzućcie nadzieję trenerzy, którzy liczycie na etat w firmie szkoleniowej.
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94  osoby,  które  wybrały  odpowiedzi:  jestem  freelancerem  lub  jestem  etatowym
pracownikiem  firmy  szkoleniowej,  odpowiadały  na  pytanie:  w  jakiej  formie  są
zatrudnione.  71%  z  nich  jest  zatrudniona  na  umowę  o  pracę,  20%  ma  własną
działalność gospodarczą, 8% pracuje na umowie zlecenie. Pozostaje enigmatyczny 1%
- inne. Niestety nie wiadomo jakie.

3. Jakie były dochody trenerów wewnętrznych i 
etatowych pracowników firm szkoleniowych?

Osoby,  które  wybrały  powyższe  odpowiedzi  poproszono  o  podanie  ich  średniego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2015.1

1 Wyjaśnienie  dla  tych,  którzy  nie  interesowali  się  statystyką.  Przeciętnie  –  mediana,
nazywana również wartością przeciętną lub środkową. Oznacza ona, ze jeśli Twój miesięczny
dochód wynosił 5600zł, to tak samo wielu trenerów zarabiało od Ciebie mniej, jak i więcej.
Jesteś więc dokładnie pośrodku.  Najczęściej – dominanta, inaczej wartość występująca
najczęściej.  Jeśli  Twój  dochód  wynosił  5000zł  brutto,  oznacza  to,  że  należysz  do
najliczniejszej grupy jeśli chodzi o zarobki miesięczne brutto. W statystykach nie podano
średniej. Byłaby ona bardzo myląca. Wystarczy spojrzeć na odchylenie standardowe, które
wynosi aż 4777. W przypadku wyżej analizowanych danych, średnia wynosiła 6824. Od razu
więc widać jak łatwo byłoby dojść do wniosku, że zarabiając 5000zł brutto otrzymujemy
wynagrodzenie znacząco niższe niż te, które oferowane jest na rynku. I byłby to oczywiście
błędny wniosek.  Odchylenie standardowe – w dużym uproszczeniu jest to informacja o
tym jak bardzo różnią się dochody trenerów od średniej. Jeśli chcesz dokładniej dowiedzieć
się czym jest odchylenie standardowe polecam obejrzenie krótkiego nagrania z jednego z
Warsztatów  Trenerskich  realizowanego  w  ramach  działalności  Klubu.
https://www.youtube.com/watch?v=V4cgzaPfuLQ 
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4. Jak pracowali trenerzy poza strukturami 
firmowymi/organizacyjnymi?

Okazuje się, że w badaniu wzięło udział najwięcej osób, które utrzymują się głównie z
trenerstwa – 36%, chociaż grupa tych, którzy szkolą jedynie dorywczo, również była
pokaźna – 25%.

W kolejnym kroku zapytano trenerów w jaki sposób się rozliczają. Króluje faktura vat
- 49%, a mieszanie form rozliczeń nie jest zbyt popularne. Strzałki na rysunku poniżej
pokazują jaki był odsetek osób rozliczających się w dwóch formach jednocześnie. Np.
25% badanych pracowało na podstawie umów zlecenie, 31% umów o dzieło. 11%
badanych jednocześnie podpisywało oba te rodzaje umów.
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4.1. Jakie były dochody trenerów nie posiadających stałego 
wynagrodzenia?

Ankietowani proszeni byli o podanie trzech informacji dotyczących ich godzinowych
wynagrodzeń  brutto:  najniższą  otrzymaną  w  roku  2015  stawkę,  najczęściej
otrzymywaną oraz najwyższą. (szkolenie trwające minimum 4 godziny)
N = 288
Najniższe przyjęte stawki brutto za jedną godzinę pracy na sali szkoleniowej 

Minimum – 18,50zł

Maksimum – 2 tys.
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Powyższe stawki są oczywiście skrajnościami i należy traktować je jako ciekawostkę.

Najczęściej przyjmowana w tej kategorii stawka wynosiła 100zł

Najwyższe przyjęte stawki brutto za jedną godzinę pracy na sali szkoleniowej 

Minimum – 25zł

Maksimum – 18 tys.
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Najczęściej  jednak  trenerzy  podawali,  że  najwyższa  przyjęta  przez  nich  stawka
wynosiła 150zł.

Najciekawsze  są  jednak  informacje  dotyczące  najczęściej  w  ogóle  przyjmowanych
stawek brutto za jedną godzinę pracy.

Minimalna kwota to 25zł

Maksymalna – 8 tys.
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Najczęściej  trenerzy  przyjmowali  wynagrodzenie  150zł  brutto  za  godzinę,  była  to
również przeciętna stawka w roku 2015.

Odchylenie standardowe wynosiło 530, co oznacza, że trudno szukać jednolitości w
stawkach  trenerskich.  W  załączeniu  prezentowane  są  tabele,  które  pozwalają  na
bardziej precyzyjną orientację dotyczącą trenerskich wynagrodzeń.

Różnice pomiędzy stawkami przyjmowanymi najczęściej przez trenerów były tak duże,
że  trudno  wskazywać  na  jednolitość.  150zł,  czyli  najczęściej  przyjmowaną stawkę
otrzymywało  13,5% badanych,  jednak  w  tabeli  wyników  na  końcu,  widać,  że  są
jeszcze dwie niemal równie liczne grupy – osoby otrzymujące od 91 do 100zł – 11,8%
i otrzymujące między 191 a 200zł za godzinę – 10,4%.

Niektóre badania wskazują, że zarabiając określoną stawkę bardzo trudno jest nam
zasadniczo zmienić jej wysokość, nawet jeśli rynek proponuje stawki duże wyższe. A
jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o rozbieżności pomiędzy najniższymi, a najczęściej
przyjmowanymi stawkami u poszczególnych osób? U największej liczby osób, różnica
ta wynosiła jedynie 20zł, przeciętnie (mediana) było to 40zł.
Przeciętna jak i najczęściej występująca różnica pomiędzy najwyższym, a najczęściej
przyjmowanym wynagrodzeniem wynosiła 50zł.  
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288 osób, które odpowiedziało na pytanie dotyczące przyjmowanych przez nie stawek
godzinowych brutto, podało również informację jaka część ich dochodów pochodzi z
pracy szkoleniowej.
W tabeli poniżej szczegółowe informacje na ten temat. 

Najczęściej przyjmowane wynagrodzenie brutto za 1 godzinę
pracy  na sali  szkoleniowej  w podziale  na procent  dochodów
pochodzących z pracy trenerskiej 

Procent  dochodów  z
pracy trenerskiej

Mniej niż 20%
N=70

20-49%
N=63

50-79%
N=52

80-100%
N=103

przeciętna 120zł 150zł 135zł 160zł

dominanta 100zł 150zł 150zł 150zł

minimum 25zł 35zł 47zł 30zł

Maksimum 2200zł 8000zł 1500zł 1476zł

Odchylenie
standardowe

346 1016 242 218

To ile w efekcie końcowym pieniędzy ma dla siebie trener zależy od formy w jakiej się
rozlicza.  Pytania  dotyczyły  przyjmowanych  stawek  brutto,  a  więc  zawierających
obciążenia. Różnica może być bardzo duża. np. 100zł zarobione na podstawie umowy
o dzieło z przeniesieniem praw autorskich będzie obciążone podatkiem w wysokości
9zł, czyli trener otrzyma 91zł. W przypadku faktury VAT, obciążenie (zależy od formy
opodatkowania, ale przyjmujemy 23% VAT i 18% podatek) wyniesie prawie 37zł, a
więc  zostanie  jedynie  63zł.  Oczywiście  umowa  o  dzieło  wcale  nie  musi  mieć
przeniesienia  praw  autorskich,  vatowcy  część  Vatu  odzyskują  itd.  Ze  względu  na
poziom  komplikacji  polskiego  prawa,  ankietowanych  proszono  o  podawanie  kwot
brutto, czyli takich jakie płacą ich zleceniodawcy.
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W tabeli poniżej uwzględniono tylko te 222 odpowiedzi, w których podana była jedna
forma rozliczenia. Ilość zebranych danych, jest niewielka, dlatego z jeszcze większą
ostrożnością należy traktować podane statystyki.
 

Najczęściej przyjmowane wynagrodzenie brutto za 1 godzinę pracy
na sali szkoleniowej w podziale na formę rozliczenia

Forma
rozliczenia

Umowa zlecenie
N=32

Umowa o dzieło
N=40

Faktura VAT
N=102

Faktura zw
N=48

przeciętna 80zł 120zł 200zł 150zł

dominanta 80zł 100zł 100zł 150zł

minimum 25zł 35zł 50zł 30zł

Maksimum 300zł 8000zł 2200zł 1200zł

Odchylenie
standardowe

60 1280 325 170

5. Ile można było zarobić występując na konferencji, 
targach...?

Często  spotykaną  formą  aktywności  trenerskiej  są  wystąpienia  dla  większej
publiczności.  Zwykle w formie godzinnych wykładów na konferencjach, targach itp.
uroczystościach.
Spośród badanych, tego typu doświadczenia w 2015r. miało 111 osób (N=111)
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6. Czy trenerzy pracowali bez wynagrodzenia?

Ostatnim pytaniem jakie zadano trenerom, było:  Czy prowadziłeś/aś w 2015r.  szkolenie za
darmo lub w barterze?
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8. Podsumowanie
Nikt tak naprawdę nie wie jak wielu trenerów jest w Polsce. Jest to wolny zawód, który
często  stanowi  dopełnienie  działalności  zawodowej,  wykonywany  jest  w  bardzo
różnych  formach  i  rozmaicie  rozliczany.  Znalazło  to  odzwierciedlenie  w  wynikach
badania. Ankietowani w przeważającej liczbie mieli inne, poza trenerskie dochody, dla
aż 1/4 praca na sali szkoleniowej stanowiła jedynie niewielki dodatek (20% dochodów
lub  mniej)  do  właściwego  źródła  dochodu.  Fakty  te  powinni  brać  pod  uwagę
zleceniodawcy  wymagający  od  trenerów określonej  liczby  przepracowanych  godzin
szkoleniowych w określonym czasie. 

Z  sondażu  wynika,  że  ubiegając  się  o  stanowisko  trenera  wewnętrznego  możemy
liczyć na wynagrodzenie miesięczne w wysokości  około 5 000 zł  brutto,  zaś firmy
szkoleniowe niechętnie zatrudniają trenerów na etat. Jednocześnie warto pamiętać, że
jest  wielu  trenerów  (w  badaniu  było  to  prawie  14%),  których  miesięczne
wynagrodzenie brutto przekracza 10 000zł

Wśród  badanych  dominowali  freelancerzy  –  49%.  Wyceniając  swoją  pracę,  jak  i
zlecając  prowadzenie  szkoleń  warto  wziąć  pod  uwagę,  że  całkiem  normalna,  ani
wysoka, ani niska stawka za godzinę pracy na sali szkoleniowej wynosiła 150zł. 

Warto również pamiętać o tym, że przyjmując wynagrodzenia w wysokości 50zł za
godzinę należymy do niewielkiego grona (miej niż 7%) osób najniżej wyceniających
swoją  pracę.  Jednocześnie  jest  dość  dużo  osób  (12,5%).  które  z  powodzeniem
osiągają  stawki  godzinowe powyżej  300zł  i  jest  to  dla  nich  normalne,  najczęściej
otrzymywane wynagrodzenie.

Badanie  zostanie  przeprowadzone  ponownie  w  styczniu  2017r.  I  będzie  dotyczyło
dochodów trenerów w roku 2016. 
Osoby chcące podzielić się uwagami, spostrzeżeniami, propozycjami ale również te,
które chciałyby wziąć udział w II edycji badania lub otrzymać jego wyniki, zapraszamy
do kontaktu pod adresem klub@klubtrenerowbiznesu.pl.
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Zał.1 Tabele

1. Jakie wynagrodzenie brutto za 1 godzinę pracy jako trener otrzymałeś/aś w 2015r.
(Szkolenie trwające minimum 4 godziny.)

Jak skorzystać z informacji w powyższej tabeli?
Jeżeli  przykładowo  jesteś  trenerem otrzymującym  zawsze  30zł  brutto  za  godzinę
swojej pracy, oznacza to, że znajdujesz się w grupie ponad 10% osób, które w ogóle
otrzymało takie wynagrodzenie lub niższe, jednocześnie należysz do zaledwie 1,4%
grupy  osób,  które  tyle  zarabiają,  jednocześnie  tylko  Ty  (jeśli  brałeś/aś  udział  w
badaniu)  otrzymałeś/aś  taką  stawkę  w  2015r.  jako  najwyższą.  Jeżeli  Twoją
standardową  stawką  jest  300zł  za  godzinę,  należysz  do  grupy  uprzywilejowanej.
Jedynie 12,5% badanych pobiera wyższe wynagrodzenie.
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2.  Występując  na  konferencjach,  targach  itp,  krócej  niż  4  godziny  -  jakie
wynagrodzenie brutto za 1 godzinę pracy otrzymałeś/aś w 2015r. najczęściej?
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3 Jakie było Twoje średnie, miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015r.?
Pytanie zadawane tylko osobom, które zadeklarowały, że są trenerami wewnętrznymi
lub pracują  na etacie  w firmie  szkoleniowej  (tych drugich było  jedynie  3% wśród
badanych)
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