
                                                                                  

  

 

Firma Usługowa „ODO" Magdalena Celeban          NIP  9491563673        REGON 152055374        biuro@odoszkolenia.pl 
 

 

 

PF2 - ANKIETA BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Podstawowym celem jaki sobie stawiamy jest satysfakcja 

naszych klientów, którzy korzystają z naszych usług, a tym samym zadaniem realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest 

dostarczenie Państwu praktycznej wiedzy i umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy, w szczególności w praktyce. 

Będzie to możliwe dzięki dostosowaniu programów poszczególnych szkoleń do potrzeb konkretnych uczestników. Dlatego 

zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety badania potrzeb szkoleniowych. Uzyskane od Państwa informacje 

będą dla nas istotną wskazówką przy szczegółowym planowaniu programów szkoleń.                                                                                                                                                

Zespół ODO szkolenia. 

1. Imię i nazwisko/ 
Firma/Organizacja 

 

2. Wielkość 
przedsiębiorstwa 

□ Mikro 

□ Małe 

□ Średnie 

3. Branża  

4. Nazwa stanowiska   

5. Krótki opis stanowiska/  
zakres obowiązków 

 

6. Szczegółowe zagadnienia, 
które powinny zostać uwzględnione, 

 w programie szkolenia/usługi. 

 

7. Dodatkowe – pożądane rezultaty, 
szkolenia lub usługi  i obszar ich 
stosowania. 

 

1.Z poniższej listy prosimy wybrać i zaznaczyć „X” maksimum 5 określeń, które najlepiej obrazują zakres wykonywanej 

przez Panią/Pana pracy i zadań: 
 
samodzielność  
odpowiedzialność za wyniki 
odpowiedzialność za zespół 
zarządzanie  
powiązanie z innymi pracownikami 
kontakt z klientem  
działania zespołowe 
realizacja innowacyjnych zadań 
reprezentowanie firmy 
działanie według jasno określonych procedur 
realizacja zadań specjalnych 
 
2.Proszę wymienić minimum 3 czynności z Pani/Pana zakresu obowiązków, którym poświęca Pani/Pan najwięcej czasu 
pracując na obecnym stanowisku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.Proszę wymienić minimum 2 kompetencje, których rozwinięcie pozwoliłyby Pani/Panu w zwiększyć swoją skuteczność  

w pracy/realizowanych zadań/działań: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
4.Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia szkoleniowe? 

Czy brała Pani/ brał Pan udział w szkoleniach z tak zwanych kompetencji „miękkich”?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.W jakich szkoleniach wzięłaby/wziąłby Pani/Pan udział w najbliższym czasie?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Aby jak najlepiej wykorzystać czas szkolenia chcemy skupić się na najważniejszych i najbardziej przydatnych dla Państwa 

kwestiach. 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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