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czas na biznes niepubliczne przedszkole

W latach 90. ubieg!ego wieku liczba przedszkoli 
publicznych (zasadniczo dzia!a!y tylko takie) 
zacz"!a drastycznie spada#. Bezpo$redni wp!yw 
mia!y na to kolejne fale ni%ów demograficznych 
oraz nieumiej"tno$# dostosowania si" do 
rosn&cych wymaga' rynku i coraz surowszych 
przepisów. W konsekwencji dla dzieci z wy%ów 
demograficznych obecnej dekady zacz"!o 
brakowa# miejsc w nielicznych placówkach, które 
pozosta!y. Dzia!ania rz&du oraz Unii Europejskiej, 
podejmowane od kilku lat, maj& na celu popraw" 
dost"pu do edukacji przedszkolnej.

Uwzgl"dniaj&c nadchodz&ce wy%e demograficzne, wszystko wskazuje na 
to, %e bran%a przedszkoli niepublicznych jest ciekaw& propozycj& dla osób, 
poszukuj&cych pewnego pomys!u na biznes.

Przedstawimy jej najwa%niejsze aspekty, sprawdzimy, która forma dzia!al-
no$ci b"dzie najkorzystniejsza oraz jakie kroki nale%y podj&#, by by!a tak%e 
op!acalna.

Charakterystyka rynku

Wed!ug GUS populacja dzieci w wieku przedszkolnym wzros!a w ci&gu 
ostatnich 5 lat o 100 000. Do roku 2015 ma!ych kandydatów do przedszko-
la b"dzie wi"cej o kolejne 200 000 – ok. 1,5mln. Tymczasem od kilku lat 
wyst"puje problem ze zdobyciem miejsca w tych placówkach. W zwi&zku 
z niedostateczn& liczb& przedszkoli, co trzecie dziecko w du%ym mie$cie 
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i co czwarte w ogóle nie ma szans na miejsce w placówce. Do niektórych 
zapisy odbywaj! si" z rocznym wyprzedzeniem, a niekiedy jeszcze wi"k-
szym.

Wychodz!c naprzeciw tym potrzebom, rz!d u#atwi# ju$ w roku 2008 za-
k#adanie placówek w postaci punktów i zespo#ów wychowania przed-
szkolnego osobom prywatnym. Wymogi formalne wobec nich s! mniej 
restrykcyjne ni$ w przypadku przedszkoli pa%stwowych, niepublicznych 
i prywatnych. Potencjalni za#o$yciele s! zach"cani do wej&cia w ten biz-
nes jeszcze innymi argumentami. S! nimi dotacje i pomoce z bud$etów 
programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz bud$etów gmin. Tylko 
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania do ko%ca 
2013 roku zosta#o jeszcze ok. 70 mln z#. Pojawiaj! si" pierwsze propozy-
cje takich organizacji, jak Zwi!zek Nauczycielstwa Polskiego, by obni$y' 
wiek przedszkolny do 2 lat. Z jednej strony przyczyni#oby si" to do zmniej-
szenia i tak ju$ bardzo ma#ej liczby miejsc w przedszkolach, z drugiej za& 
– da#oby wi"ksze poczucie bezpiecze%stwa placówkom, wchodz!cym na 
rynek. Dzi"ki dzia#aniom pa%stwa i dobrym prognozom demograficznym 
wzrasta liczba przedszkoli ró$nego typu. Szacuje si", $e do roku 2020, 
zgodnie z za#o$eniami, wychowaniem przedszkolnym zostanie obj"te 
90% dzieci.

Konkurencja

W Polsce w roku szkolnym 20011/2012 dzia#a#o ponad 18 000 placówek 
wychowania przedszkolnego. W&ród nich by#y zarówno przedszkola pu-
bliczne, jak i niepubliczne, prywatne, a tak$e punkty przedszkolne i zespo#y 
wychowania przedszkolnego.


