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Grupa Igielski od 20 lat działa na rynku szkoleniowym kierowców zawodowych, od 2007 roku 
wspiera branże transportowo-logistyczno-spedycyjną realizując bezpłatne lub częściowo 
płatne szkolenia dla kierowców i pracowników przedsiębiorstw umożliwiające podwyższenie 
lub zdobycie nowych kwalifikacji (prawo jazdy kat. B, BE, C, CE, D; szkolenia okresowe, 
kwalifikacje wstępne, eko i bezpieczna jazda z wykorzystaniem innowacyjnego symulatora 
jazdy w warunkach specjalnych).  
W celu lepszego opracowania przyszłych projektów szkoleniowych opracowaliśmy ankietę, 
która ma na celu zbadanie Państwa potrzeb szkoleniowych. Chcemy, żeby nasze zamierzenia 
były adekwatne do zgłaszanych potrzeb, efektywne, a także cieszące się Państwa 
zainteresowaniem. 
 

ANKIETA BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 
 
Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź przy pomocy zakreślenia wybranej odpowiedzi bądź 
wpisać ją w odpowiednie miejsce w ankiecie.  
Niniejsza ankieta jest anonimowa. Proszę zaznaczyć odpowiedź krzyżykiem lub wpisać 

odpowiedź w odpowiednie miejsce w arkuszu.  

1. Czy są Państwo zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji ?  

 TAK 

 NIE 

2. Czy są Państwo zainteresowani udziałem pracowników Państwa przedsiębiorstwa 

w szkoleniach dofinansowanym przez Unię Europejską?  

 TAK 

 NIE 

3. Jakie terminy szkoleń są dla Państwa najbardziej odpowiednie? 

 W ciągu tygodnia, w godzinach przedpołudniowych 

 W ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych 

 W weekendy 
4. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń jesteście Państwo 

zainteresowani? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 obszary) 

 Kursy prawa jazdy, jakie ……………………………………….. 

 Szkolenia zawodowe kierowców, jakie …………………………………………….. 

 Szkolenia z zakresu handlu, jakie ………………………………………………  

 Szkolenia komputerowe, jakie ……………………………………………………. 

 Finanse, rachunkowość, podatki, opłaty, ……………………………………………… 

 Rozwój gospodarczy, inwestycje, strategie 

 Marketing, promocja, …………………………………………….. 

 Języki obce, jakie ………………………………………………. 

 Szkolenia interpersonalne (negocjacje, autoprezentacja, komunikacja) 

 Organizacja pracy i zarządzanie w przedsiębiorstwie 

 Nowoczesne technologie 

 Inne (proszę podać propozycję szkoleń) ……………………………………………….. 
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5. Jakie czynniki decydują o wyborze przez Państwa szkolenia? (proszę zaznaczyć 3 
najważniejsze czynniki): 

 Aktualna potrzeba (np. zmiana przepisów, dywersyfikacja) 

 Cena szkolenia 

 Miejsce szkolenia i warunki organizacyjne 

 Długość trwania szkolenia 

 Tematyka szkolenia 

 Kadra prowadząca zajęcia 

 Termin zajęć 

 Materiały szkoleniowe 
6. Proszę wskazać, z jakich źródeł czerpią Państwo informacje o szkoleniach (proszę 

zaznaczyć 3 wybrane odpowiedzi): 

 Internet 

 Prasa, jaka ………………………………………………….. 

 Oferta szkoleniowa indywidualna (przedstawiona osobiście) 

 Ogłoszenia w instytucjach publicznych (np. WUP) 

 Listowna oferta z firm szkoleniowych 

 Emaliowa oferta z firm szkoleniowych 

 Plakaty, ulotki, broszury 

 Od znajomych, kolegów, koleżanek, członków rodziny 

 Inne, jakie………………………………………………………………………………………………….. 
7. Prosimy określić wielkość Państwa przedsiębiorstwa  

 Samozatrudnienie (indywidualna działalność gospodarcza) 

 Mikro (do 9 pracowników) 

 Małe (do 49 pracowników) 

 Średnie (do 249 pracowników) 

 Duże (powyżej 250 pracowników) 
 

 

Imię i nazwisko:……………………...…………………...………………………………………… 

Telefon kontaktowy:………………..……….…………………………………………………….. 

Nazwa przedsiębiorstwa:………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za poświęcony czas. 

Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet: 

 faksem - 91 812 15 15 w. 209 

 mailem – katarzyna.jakian@igielski.com.pl 

 listownie – Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski 

al. Boh. Warszawy 18/2 70-372 Szczecin 


