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ANEKS DO 

RAPORTU Z BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

  

 

 Niniejszy aneks stanowi uzupełnienie raportu powstałego w efekcie realizacji Projektu pn. 

„KWALIFIKACJE ZAWODOWE BUDUJĄCE KARIERĘ” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez firmę GD CONSULTING NON PROOFIT 

SP. Z  O. O. w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Łukasz Rokosz, 

na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0052/17-02 z dnia 16.03.2018 

r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

 

Badanie potrzeb szkoleniowych zostało przeprowadzone w okresie  11 – 12.2019 r. przez 

Firmę GD Consulting NON PROFIT Sp. z o. o na grupie 62 strażaków ( w tym 3 K) PSP i czynnych 

członków OSP z województwa świętokrzyskiego, wyrażających dobrowolnie zgodę oraz 

zainteresowanie.  

 

WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

 

W wyniku przeprowadzonej indywidualnej diagnozy, firma GD Consulting NON PROFIT Sp. z 

o. o stwierdziła, że 55 osób badanych (87,5 %), zgłasza zapotrzebowanie i zainteresowanie 

proponowanym w ramach projektu wsparciem oraz chęcią podnoszenia posiadanych kwalifikacji 

zawodowych. Ponadto 94,3% osób ankietowanych pozytywnie wypowiedziało się na temat poziomu 

dofinansowania i realizacji projektu, uznając że spełnia ich indywidualne oczekiwania oraz potrzeby.  

Z wielką aprobatą wśród osób badanych (82,3%) spotkały się zaproponowane przez GD 

Consulting NON PROFIT Sp. z o. o tematy kursów zawodowych z uprawnieniami, tj.: 

- kurs płetwonurek padi owd, 

- sternik motorowodny, 

- prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy, 

- spawacz metodą MAG-135, 

- operator koparko-ładowarki, 

- operator wielozadaniowego nośnika osprzętów kl. III, 

- operator żurawia przenośnego i przewoźnego HDS, 

- kurs na operatora drona latającego z uprawnieniami do lotów w zasięgu wzroku, 

- kurs operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew kl. III 
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Niezwykle istotny jest fakt, że wszystkie osoby biorące udział w badaniu (100%) stwierdziły, że 

dostrzegają potrzebę i konieczność uczenia się przez całe życie, w celu ugruntowania swej pozycji 

zawodowej na rynku pracy oraz utrzymania jak najdłużej aktywności zawodowej. 

 

Dodatkowo, należy podkreślić, że Wnioskodawca przeprowadził także rozmowy z 

Komendantami PSP/OSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunów, Bodzentyn, którzy potwierdzili, że 

zarówno zawodowi strażacy jak i czynni ochotnicy OSP, potrzebują dodatkowych uprawnień 

zawodowych, usprawniających ich pracę oraz minimalizujących ryzyko na jakie są narażeni w trakcie 

wykonywania swych obowiązków. 

 

PODSUMOWANIE 

Analizując powyższe, należy stwierdzić, iż zainteresowanie kursami zawodowymi dającymi 

uprawnienia do wykonywania danego zawodu jest bardzo duże, w szczególności na te z katalogu 

kursów deficytowych. Także w tej grupie badanej, zauważalna jest tendencja, iż czym droższy kurs 

zawodowy, tym większe zainteresowanie, co może tłumaczyć fakt, iż cena kursu powoduje iż mniejsza 

liczba osób nabywa dane uprawnienia zawodowe, a to z kolei przekładać się może na powstawanie 

deficytu na rynku pracy na poszczególne zawody.  

Opracowując kolejne wnioski o dofinansowanie, których celem jest edukacja osób dorosłych, firma GD 

Consulting NON PROFIT Sp. z o. o, zamierza uwzględniać powyższe analizy, by dopasowywać formy 

wsparcia, tak aby odpowiadały na rzeczywiste potrzeby, zarówno rynku pracy jak i samych odbiorców 

ostatecznych. 
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Załącznik nr 1 do Aneksu do  Raportu badania potrzeb szkoleniowych  
mieszkańców województwa świętokrzyskiego 

 
ANKIETA WSTĘPNA  

dotycząca potrzeb szkoleniowych mieszkańców województwa świętokrzyskiego 

 

Przedstawiona ankieta jest całkowicie anonimowa i posłuży wyłącznie do celów analizy 

 i diagnostyki. W związku z tym prosimy Panią/Pana o szczere odpowiedzi. 

Wiek: 

 30 – 35 lat 
 35 – 45 lat 
 45 – 50 lat 
 powyżej 50 lat 
 

Płeć: 

 kobieta 
 mężczyzna 

Wykształcenie:  

 wyższe zawodowe, 
 policealne 
 średnie ogólnokształcące 
 średnie zawodowe 
 ponadgimnazjalne 
 gimnazjalne 
 podstawowe 
 niższe niż podstawowe 

 

1. Czy w ciągu ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu brał/-a Pan/-i udział 
w kursach/szkoleniach? Jeśli tak, to w jakich? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co wpłynęło na Pana/-i decyzję o wzięciu udziału w projekcie? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy w związku z decyzją o ubieganiu się o udział w projekcie odczuwał/-a Pan-i jakieś obawy lub 
wątpliwości? Jeśli tak, proszę wymienić przynajmniej jedną: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jakie zagadnienia/szkolenia/kursy byłyby wg Pana/i, na chwilę obecną, najbardziej przydatne dla 
dalszego rozwoju osobistego i zawodowego? 

 

 Kurs Płetwonurek Padi Owd, 
 Sternik motorowodny, 
 Kierowca samochodu ciężarowego z Kwalifikacją Wstępną na przewóz rzeczy, 
 Spawacz MAG, 
 Operator koparko-ładowarki, 
 Operator wielozadaniowego nośnika osprzętów kl. III, 
 Operator żurawia przenośnego i przewoźnego HDS, 
 Kurs na operatora drona latającego z uprawnieniami do lotów w zasięgu wzroku, 
 Kurs operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew kl. III, 
 Inne (proszę wymienić jakie: …………………………………………………………………………………………. 

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

 

 
Dziękujemy! 


