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BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

 

 

1. Czy pracownicy firmy są gotowi wziąć udział w proponowanych szkoleniach, 

jeśli tak to w jakich: 

Proszę wskazać dowolną liczbę zagadnień 

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy  

Podczas kursu będą Państwo mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 

zasad udzielania pierwszej pomocy 

 Szkolenia komputerowe  

Podczas kursu będą Państwo mogli zapoznać się z podstawami obsługi komputera jak również 

poznać zaawansowane możliwości aplikacji biurowych. 

 Kurs Operatora Wózków Widłowych  

Kurs obejmuje zakres materiału zgodny z programem dla osób ubiegających się  o uprawnienia 

kierowcy wózków widłowych obejmujące wszystkie typy wózków  wraz z bezpieczną wymianą 

butli gazowych w tychże wózkach. 
 

2. Kursy istotne w rozwoju zawodowym dla pracowników firmy:  

Proszę wskazać dowolną liczbę zagadnień 

 Kursy medyczne 

 Kursy dla opiekunów 

 Kursy komputerowe 

 Kursy ekonomiczne 

 Kursy dla fizjoterapeutów 

 BHP 

 Kursy masażu 

 Kursy dietetyki 

 Kursy bezpieczeństwa i ochrony 

 Kursy gastronomiczne 

 Szkolenia biznesowe 

 Kursy budowlane 

 Kursy kosmetyczne 

 Kursy instruktora sportu i rekreacji 

 Kursy fotograficzne 

 Kursy zawodowe 

 Kursy językowe 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 inne: ……………………………………. 

 

 

 

 
3. Jakie grupy pracowników firmy mogłyby wziąć udział w szkoleniach? 
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Proszę wskazać dowolną liczbę zagadnień 

 menadżerowie, kierownicy 

 specjaliści 

 pracownicy biurowi 

 pracownicy fizyczni 

 inne: ……………………………………. 

 

4. Jakie elementy utrudniają firmie realizację szkoleń? 

Proszę wskazać dowolną liczbę zagadnień 

 wysoki koszt 

 brak zastępstwa dla szkolącego się pracownika 

 duża odległość od miejsca pracy 

 brak zainteresowania ze strony pracownika 

 inne: ……………………………………. 

 

5. Proszę zaklasyfikować firmę do odpowiedniej grupy, uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa:  

Proszę wskazać jedną odpowiedź z poniższych 

 mikro przedsiębiorstwo - do 9 pracowników 

 małe przedsiębiorstwo – od 10 do 49 pracowników 

 średnie przedsiębiorstwo – od 50 do 249 pracowników 

 duże przedsiębiorstwo – ponad 250 pracowników 

 

6. Proszę podać główną branżę,  w ramach której działa firma: 

 

………………………………………………………………….. 

 

7. Czy firma byłaby zainteresowana udziałem w szkoleniach organizowanych przez College Medyczny?  
Proszę wskazać jedną odpowiedź z poniższych 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 trudno powiedzieć 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

8. Proszę wskazać czy szkolenia powinny odbywać się: 

 Można wskazać dwie odpowiedzi 

 w dni robocze 

 w weekendy 

 

9. Proszę wskazać preferowaną porę prowadzenia szkoleń: 

Można wskazać dwie odpowiedzi 

 w godzinach pracy 

 poza godzinami pracy 
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