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czas na biznes prywatna szko!a j"zykowa

Rozpoczynaj!c przygod" z j"zykow! edukacj! do-
ros#ych, m#odzie$y i dzieci, trzeba b"dzie podj!% 
pierwsz! i najwa$niejsz! decyzj" – czy chcemy 
prowadzi% niezale$n! samodzieln! szko#" j"zy-
kow! o zasi"gu lokalnym lub regionalnym, czy 
przy#!czamy si" na zasadach franczyzy do znanej 
i du$ej sieci szkó# j"zykowych. Ostatnie rozwi!za-
nie ma sporo plusów – korzystamy z istniej!cego 
know-how sieci, mo$emy liczy% na bardzo promo-
cyjne ceny materia#ów dydaktycznych oraz wspar-
cie merytoryczne i biznesowe. W niniejszym opra-
cowaniu skupimy si" jednak przede wszystkim 
na ma#ej, kameralnej szkole j"zykowej o zasi"gu 
lokalnym, niewykraczaj!cym poza granice ma#ego 
miasteczka czy osiedla lub dzielnicy du$ego mia-
sta. Sprawdzimy, gdzie znale&% dobrych lektorów 
oraz jaki rodzaj wspó#pracy z nimi nawi!za%, zba-
damy te$, w jaki sposób pozyska% klientów, przyj-
rzymy si" wymogom lokalowym, a na koniec doko-
namy kalkulacji kosztów i przychodów.

Charakterystyka rynku

Polacy od lat konsekwentnie i ch"tnie ucz! si" j"zyków obcych coraz inten-
sywniej i nowocze'niej. Du$y wp#yw na taki stan rzeczy ma rosn!ca liczba 
osób studiuj!cych, ale tak$e rosn!ce wymagania rynku pracy. Znajomo'% 
jakiegokolwiek j"zyka obcego, która jeszcze 10-15 lat temu praktycznie 
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gwarantowa!a atrakcyjn" posad#, w dzisiejszych czasach najcz#$ciej oka-
zuje si# niewystarczaj"ca. Dlatego te% tylko dobra znajomo$& wi#cej ni% 
jednego j#zyka jest gwarantem sukcesu i swobodnego poruszania si# 
w globalnym $wiecie otwartych granic. Czynniki te od kilku ju% lat nap#dza-
j" boom na rynku prywatnych szkó! j#zykowych, te z kolei przyczyniaj" si# 
do istnienia mody na nauk# j#zyków obcych. Na taki stan rzeczy znaczny 
wp!yw ma tak%e wci"% niezadowalaj"cy poziom nauczania w pa'stwowych 
szko!ach oraz uczelniach. Mimo rosn"cego od lat poziomu wiedzy j#zyko-
wej wci"% tylko nieznacznie ponad po!owa obywateli Polski deklaruje zna-
jomo$& jakiegokolwiek j#zyka obcego, z naciskiem na s!owo „deklaruje”. Jak 
wi#c wygl"da ta deklarowana wiedza?

Dane te pokazuj", %e mimo ogromnej konkurencji na rynku, jeszcze przez 
d!ugie lata szko!y j#zykowe b#d" mog!y liczy& na wielu klientów. Szans# 
na najwi#kszy sukces maj" te, które s" w stanie zaproponowa& konkuren-
cyjne ceny, dogodn" lokalizacj#, elastyczny program zaj#& i wielko$& grup, 
a przede wszystkim najlepsz" jako$& nauczanych j#zykowych oraz dobre 
referencje.

Konkurencja

Ka%dego roku w Polsce powstaje bardzo du%a liczba nowych szkó!. Pocz"w-
szy od ma!ych jednoosobowych dzia!alno$ci gospodarczych zatrudniaj"cych 

podstawowa znajomo$& j#zyka obcego 55%

znajomo$& j#zyka rosyjskiego 28%

znajomo$& j#zyka angielskiego 23%

znajomo$& j#zyka niemieckiego 14%
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