
Droga Druhno, Drogi Druhu!

Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Cię do udziału w badaniu
dotyczącym specjalności ratowniczej i Harcerskiej
Szkoły Ratownictwa ZHP. Dzięki badaniu chcemy zrozumieć
potrzeby harcerzy związane z tematyką pierwszej pomocy tak,
byśmy mogli na te potrzeby odpowiedzieć.

Chcemy zapytać Cię o doświadczenia związane z kursami
pierwszej pomocy, specjalnością ratowniczą oraz Harcerską
Szkołą Ratownictwa ZHP. Odpowiadając na pytania odwołuj się
przede wszystkim do własnych doświadczeń, ale pamiętaj
również o opiniach, które do Ciebie docierają. Dla nas Twoje
szczere odpowiedzi są bardzo ważne.

Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć Ci nie więcej niż 20
minut. Możesz w każdej chwili przerwać wypełnianie
kwestionariusza i wrócić od niego później. Jednak zachęcamy,
by nie odkładać tego na potem. Czekamy na Twój głos do 3
marca 2019  r.

Czuwaj!

Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP



Część A: RODO
A1.

KLAUZULA W ZWIĄZKU Z ANKIETĄ HARCERSKIEGO
INSTYTUTU BADAWCZEGO ZHP

 

Kto jest kim?

Administratorem Twoich danych osobowych, to
znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z
prawem wykorzystywanie tych danych, jest Związek
Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w
Warszawie (zwane dalej "ZHP").

 

Jak się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich
sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich
danych osobowych:

Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Marii Konopnickiej 600-491 Warszawa

tel.: +48 22 339 0645

fax: +48 22 339 0606

e-mail: sekretariat@zhp.pl

Możesz również kontaktować się bezpośrednio z
wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych:

Związek Harcerstwa Polskiego

tel.: + 48 888 942 222

fax: +48 22 339 0606

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

 

Po co nam Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które
podałaś/podałeś w formularzu rejestracyjnym, w
celu utworzenia dla Ciebie indywidualnego konta w
panelu badawczym ZHP oraz w celu opracowania (na
podstawie kryteriów odnoszących się do płci, wieku,
miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących
wstąpienia i aktywności w ZHP) grupy badawczej i
przydzielenia Cię do tej grupy, a także w celu
wysłania Ci zaproszenia do udziału w ankietach.

Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, które
podałaś/podałeś w kwestionariuszu ankiety, w celu
opracowania zbiorczych informacji będących
podstawą oceny postaw i zachowań członków,
funkcjonowania elementów metody harcerskiej czy
narzędzi metodycznych.

Podanie danych, o które zwracamy się w formularzu
rejestracyjnym, jest warunkiem uczestnictwa w
badaniach w charakterze respondenta. Natomiast
podanie danych, o które zwracamy się w
kwestionariuszu ankiety, jest całkowicie
dobrowolne. Możesz bowiem w każdej chwili
odmówić lub zrezygnować z wypełnienia ankiety.

Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych
osobowych w powyższych celach jest Twoja wyraźna
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a
RODO).

 

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym
osobom, organizacjom lub organom.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś w
formularzu rejestracyjnym, będziemy przechowywać
przez okres Twojej aktywności w Panelu Badawczym
ZHP. Nieaktywni respondenci podlegają wykluczeniu
z Panelu Badawczego ZHP, a ich dane są usuwane.

Twoje dane osobowe, które podałaś/podałeś w
kwestionariuszu ankiety, będziemy przechowywać
przez okres trwania badania. Niezwłocznie po
upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną
poddane anonimizacji, po czym będą
przechowywane jedynie w postaci zbiorczej,
przedstawiane tylko zbiorczo, z wyłączeniem
możliwości zidentyfikowania respondentów.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na udział
w badaniach. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą
żadnych negatywnych konsekwencji. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wykorzystania Twoich danych osobowych przed jej
wycofaniem.

Ponadto masz prawo do żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania
potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane
osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania
informacji m.in. o: celach wykorzystania,
kategoriach danych osobowych, kategoriach
odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, planowanym okresie
przechowywania danych osobowych, a także o
źródle, z którego je pozyskaliśmy; sprostowania
swoich danych osobowych, gdy są niekompletne,
nieprawidłowe lub nieaktualne; usunięcia wszystkich
lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do
celów, w których zostały zebrane lub w których były
wykorzystywane albo od początku były
wykorzystywane niezgodnie z prawem, w
szczególności jeżeli cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na
wykorzystanie danych osobowych; ograniczenia
wykorzystania swoich danych osobowych, tj.
zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie
dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych
osobowych) w sytuacjach, gdy: kwestionujesz
prawidłowość danych osobowych, kwestionujesz
zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych
osobowych, nie potrzebujemy już tych danych, ale
Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. otrzymania swoich danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz przesłania tych danych do
innego, wybranego przez siebie, administratora
danych osobowych; masz również prawo do żądania,
by dane osobowe zostały przesłane przez nas
bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o
ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie
danych osobowych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody. 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z
wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie
elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do
protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.



A2. ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną
zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem
Harcerstwa Polskiego albo bezpośrednio z
wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek
Harcerstwa Polskiego moich danych osobowych,
które podałem/podałam w formularzu
rejestracyjnym, jak również moich danych
osobowych, które podam w kwestionariuszach
ankiet, które zdecyduję się wypełnić. Zakres danych,
o których podanie Związek Harcerstwa Polskiego
zwraca się w kwestionariuszach ankiet, rożni się w
zależności od przedmiotu badania. Może niekiedy
obejmować dane szczególnych kategorii, w tym dane
dotyczące poglądów politycznych lub przekonań
religijnych i światopoglądowych. Na podstawie
niniejszej zgody Związek Harcerstwa Polskiego może
wykorzystywać moje dane osobowe w celu:

umożliwienia mi udziału w ankietach (w tym
utworzenia indywidualnego konta w panelu
badawczym, opracowania grupy badawczej oraz
wysłania zaproszenia do udziału w ankietach),
opracowania na podstawie ankiet zbiorczych
informacji będących podstawą oceny postaw i
zachowań członków, funkcjonowania elementów
metody harcerskiej czy narzędzi metodycznych.

 
Wyrażam zgodę.

Nie wyrażam zgody.



Część B: Metryczka
B1. Stopień instruktorski

 
brak

otwarta próba na pwd.

pwd.

phm.

hm.

B2. Funkcja w ZHP
Zastępowy/patrolowy

drużynowy/przyboczny

funkcja na poziomie szczepu

funkcja na poziomie hufca

funkcja na poziomie chorągwi

funkcja na poziomie GK

obecnie nie pełnię żadnej funkcji

Inne

Inne
 

B3. W jakich wydarzeniach brałeś/aś udział?
WKPP - Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy

SKPP - Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy

16KPP - Szesnastogodzinny Kurs Pierwszej Pomocy

warsztaty ratownicze

warsztaty instruktorskie HSR

zawody/ manewry w pierwszej pomocy

kurs WKPP/SKPP/16KPP

zabezpieczenie medyczne wydarzenia



symulacja ratownicza/ ćwiczenia z pierwszej pomocy

szkolenie z pierwszej pomocy (inne niż kursy HSR)

w ogóle nie brałem/am udziału w wydarzeniach związanych z pierwszą pomocą

Inne

Inne
 

Część C: Kursy HSR
C1. W którym kursie/kursach brałeś/aś udział?

WKPP - Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy

SKPP - Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy

16KPP - Szesnastogodzinny Kurs Pierwszej Pomocy

WKPP

SKPP

16KPP

nie brałem/am udziału, ale chcę

nie brałem/am udziału i nie chcę

C2. Dlaczego nie brałeś udziału w żadnym z kursów
HSR?

poziom kursu jest dla mnie zbyt wysoki

poziom kursu jest dla mnie zbyt niski

HSR ma złą opinię w moim środowisku

nie czuję, aby kurs HSR był mi potrzebny

zbyt mało takich kursów się odbywa – nie udało mi się dostać

kurs jest dla mnie zbyt drogi



Inne

Inne
 

C3. Czy jesteś zadowolony/a z kursu/kursów, w których
brałeś/aś udział?

 
bardzo zadowolony/a

raczej zadowolony/a

ani zadowolony/a ani niezadowolony/a

raczej niezadowolony/a

bardzo niezadowolony/a

C4. Co najbardziej podobało Ci się w kursie/ kursach?
wykłady

symulacje

ćwiczenia RKO

wieczorna integracja/ kominek

panująca na kursie atmosfera

C5. Czyją pracę na kursie/ kursach oceniasz najlepiej?
instruktorzy HSR

kadra pomocnicza

instruktorzy potencjalni

C6. Dlaczego byłeś/aś na kursie?
realizowałem/am wymaganie próby na stopień

chciałem/am zdobyć odznakę Ratownik ZHP

interesuję się pierwszą pomocą/ratownictwem

od znajomych słyszałem/am, że to dobry kurs

znajomi szli, więc poszedłem/poszłam razem z nimi

mój przełożony polecił, abym zrobił ten kurs



Inne

Inne
 

C7. Zaznacz, czy zgadzasz się z danym stwierdzeniem:
Wiedza przekazywana na kursach pierwszej pomocy
HSR...

Zgadza
m się

Nie
zgadza
m się

powinna być prostsza

powinno być jej mniej

powinno być jej więcej

powinny być rzeczy bardziej zaawansowane

C8. Czy uważasz, że zdobycie odznaki Ratownika ZHP
powinno być równoznaczne ze zdobyciem uprawnień
państwowych (tytuł ratownika Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy)?

 
tak

nie

nie mam zdania

C9.  Obecnie SKPP jest kursem trwającym nieco ponad 8
godzin, składającym się głównie z wykładów i
ćwiczeń. Oceń proponowane alternatywne formy dla
tego kursu w skali od 1 do 5 (1 – nie sprawdziłby się;
5 – idealna forma dla mojego środowiska): 

1 2 3 4 5

kurs jednodniowy

biwak ratowniczy

cykl zbiórek lub inspiracja programowa dla drużyn

kurs prowadzony przez instruktorów HSR

kurs prowadzony przez kadrę drużyn w oparciu o
materiały przygotowane przez HSR

kurs prowadzony przez ratowników ZHP



1 2 3 4 5
kurs prowadzony przez kadrę drużyn ze wsparciem

min. jednego instruktora HSR

C10. Czy uważasz, że kurs SKPP byłby bardziej atrakcyjny
dla harcerek i harcerzy z Twojego środowiska, gdyby
była za niego przyznawana odznaka, taka jak w
przypadku kursu WKPP i odznaki Ratownika ZHP?

 
tak

nie

nie wiem

C11. Zaznacz, jak oceniasz kursy HSR? (bardzo źle -
bardzo dobrze).

 
1

2

3

4

5

C12. Dlaczego tak oceniasz kursy HSR?
 

C13. Czy łatwo było dostać się na kurs (jako uczestnik)?

 
Tak

Nie

C14. Dlaczego?
 



C15. Czy łatwo było znaleźć informacje o kursie HSR
(WKPP, SKPP, 16KPP)?

 
Tak

Nie

C16. Skąd dowiedziałeś/aś się o kursie?
z fb – fanpage

z fb – grupa o kursach

od drużynowego

od kolegi/ koleżanki

ze strony www hufca/ chorągwi

ze strony www inspektoratu ratowniczego

Inne

Inne
 

C17. Czy udostępnione informacje o kursie były dla Ciebie
wystarczające?

 
Tak

Nie

C18. Dlaczego?
 

Część D: Uczestnicy kursów HSR
D1. Czy wiesz kim jest Kadra Pomocnicza na kursie?

 
Tak

Nie



D2. Napisz, czym Twoim zdaniem, zajmuje się Kadra
Pomocniczna podczas kursu?
 

D3. Czy byłeś/aś Kadrą Pomocniczą na jakimś kursie
HSR?

 
Tak

Nie

D4. Czy w przyszłości planujesz pojechać na jakiś kurs w
roli Kadry Pomocniczej?

 
Tak

Nie

D5. Jak oceniasz pełnienie funkcji KP na kursie (1 -
jestem bardzo niezadowolona/y, 5- jestem bardzo
zadowolona/y)?

 
1

2

3

4

5

D6. Co najbardziej podobało Ci się w byciu KP?
 



D7. Co najmniej podobało Ci się w byciu KP?
 

D8. Czy uważasz, że warto było być KP na kursie?

 
Tak

Nie

D9. Dlaczego?
 

D10. Czy wiesz na czym polega zdobywanie statusu
Instruktora Potencjalnego?

 
Tak

Nie

D11. Napisz, jakie Twoim zdaniem, są zadania Instruktora
Potencjalnego podczas kursu?
 

D12. Czy zdobywałeś/aś status Instruktora Potencjalnego
na jakimś kursie HSR?

 
Tak

Nie

D13. Czy uważasz, że zdobywanie IP rozwinęło Cię w jakiś
sposób?

 
Tak

Nie



D14. Opisz w jaki sposób.
 

D15. Oceń w jakim stopniu zdobywanie IP pomogło
rozwinąć Ci poniższe umiejętności? (od 1 (w ogóle
nie rozwinęło) do 5 (bardzo rozwinęło))

1 2 3 4 5

udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

przygotowywanie symulacji

formułowanie poprawnych komunikatów

praca w grupie

umiejętność nawiązywania kontaktów z
nowopoznanymi ludźmi

D16. Czy dużo pracy wymagało od Ciebie przygotowanie
się do tej roli?

 
dużo

trochę

trudno określić

mało

w ogóle

D17. Czy przed podejściem do zdobywania statusu IP
otrzymałeś/aś informacje na czym będzie polegać
Twoja rola na kursie?

 
Tak

Nie

D18. Czy w przyszłości planujesz podchodzić do
zdobywania statusu Instruktora Potencjalnego na
jakimś kursie HSR?

 
Tak

Nie



D19. Dlaczego?
 

D20. Czy chciałbyś/abyś zostać Instruktorem/Instruktorką
HSR?

 
Tak

Nie

Już jestem Instruktorem/Instruktorką HSR

D21. Dlaczego? 
Chciałbym/abym uczyć pierwszej pomocy

Uważam, że poprzez uczenie pierwszej pomocy można realizować służbę
harcerską

Słyszałem/am, że kurs instruktorski HSR jest bardzo dobry

Słyszałem/am, że na kursie instruktorskim HSR można zdobyć wiele umiejętności
trenerskich

Pierwsza pomoc i ratownictwo są moimi pasjami

Uważam, że poprzez uczenie pierwszej pomocy można wychowywać młodzież

Mam znajomych instruktorów HSR i są w porządku

To kolejny krok na mojej ścieżce rozwoju w specjalności ratowniczej

Jestem związany/a / w przyszłości planuję się związać z kierunkiem medycznym

Inne

Inne
 

D22. Dlaczego?
Nie interesuję się pierwszą pomocą

Słyszałem/am, że grono instruktorów HSR nie jest przyjazne

Podobno bardzo trudno zostać instruktorem HSR



Próbowałem/am zdobyć status IP i mi się nie udało

Działam w specjalności ratowniczej, ale ścieżka instruktorska nie jest dla mnie

Rozwijam się już na innym polu harcerskim

Nie mam czasu, żeby jeździć na kursy i szkolić

Inne

Inne
 

Część E: Pierwsza pomoc na co dzień
E1. W jakim celu uczymy się pierwszej pomocy?

nie
zgadza
m się

raczej
się nie

zgadzam

ani się
zgadzam
ani się nie
zgadzam

raczej
się

zgadzam
zgadza
m się

Żeby pełnić służbę

Aby zaliczyć punkt próby na stopień

Żeby zdobywać nową wiedzę i się rozwijać

Żeby inni mogli na nas liczyć

E2. Co uważasz za najciekawsze w działaniu ze
specjalnością ratowniniczą?  Oceń w skali 0-5, gdzie
0 - w ogóle nie ciekawe, 5- bardzo ciekawe.

Warsztaty ratownicze

Bycie Kadrą Pomocniczą na kursie

Uczestnictwo w kursach

Zabezpieczenia medyczne

Zawody z pierwszej pomocy

Uczenie pierwszej pomocy innych



E3. Czy w Twojej drużynie prowadzone są zbiórki o
pierwszej pomocy / samarytanki?

 
tak

nie

nie działam już w drużynie

E4. Kto prowadzi zbiórki z pierwszej pomocy?
Drużynowy/ przyboczny

Ratownik ZHP

Instruktor HSR

Osoba z wykształceniem medycznym

Inne

Inne
 

E5. Czy chciałbyś/abyś, żeby na zbiórkach drużyny było
więcej zajęć z pierwszej pomocy?

 
Tak

Nie

E6. Czy działasz w drużynie, klubie, grupie, referacie lub
innej jednostce o specjalności ratowniczej?

 
Tak

Nie



E7. Jak często (średnio) angażujesz się w działania tej
jednostki?

 
co kilka dni

raz na tydzień

kilka razy w miesiącu

raz na miesiąc

raz na kilka miesięcy

raz na pół roku

raz na rok

rzadziej niż raz na rok

E8. Czemu należysz do tej jednostki?
Interesuję się pierwszą pomocą/ ratownictwem

Chcę pogłębić swoją wiedzę z pierwszej pomocy

W przyszłości chcę być ratownikiem

Koledzy/ koleżanki należą do jednostki

Moja drużyna jest specjalnościowa

Inne

Inne
 

E9. Czemu nie należysz do żadnej jednostki
specjalnościowej, klubu lub grupy?

Nie interesuje mnie tematyka pierwszej pomocy

Nie mam czasu

Nie wiem jak to takiej dołączyć

Nie wiem gdzie działają takie jednostki

Nigdy wcześniej nie słyszałem/am o takich jednostkach



Inne

Inne
 

Część F: Opinie
F1. Jaki jest Twój stosunek do specjalności ratowniczej i

pierwszej pomocy?
Jestem nią bardzo zainteresowany/a

Nie interesuje mnie w ogóle

Potrzebuję zrobić kurs w czasie próby na stopień

Działamy z nią w drużynie

Chciałbym/abym się w nią zaangażować bardziej

Inne

Inne
 

F2. Skąd dowiedziałeś/aś się o HSR?
Nie słyszałem/am wcześniej o HSR

Od drużynowego/ kogoś z drużyny

Od znajomych

Od komendy hufca

Od komendy chorągwi

Znalazłem/am informacje w Internecie

Na wydarzeniu poświęconym specjalnościom

Z materiałów przygotowywanych przez GK



Inne

Inne
 

F3. Jaką opinię ma HSR w Twoim środowisku?

 
dobrą

raczej dobrą

ani dobrą, ani złą

raczej złą

złą

nie wiem

F4. Oceń na ile zgadzasz się z poniższymi zdaniami.
Ratownik ZHP…

nie
zgadza
m się

raczej
się nie

zgadzam

ani się
zgadzam
ani się nie
zgadzam

raczej
się

zgadzam
zgadza
m się

to specjalista w zakresie pierwszej pomocy

to osoba, która zdobyła sprawność mistrzowską

coś umie z pierwszej pomocy, ale tylko podstawy

to ktoś, kogo umiejętnościom nie ufam

F5. Oceń na ile zgadzasz się z poniższymi zdaniami.
Instruktor HSR…

nie
zgadza
m się

raczej
się nie

zgadzam

ani się
zgadzam
ani się nie
zgadzam

raczej
się

zgadzam
zgadza
m się

to specjalista w temacie pierwszej pomocy

jest osobą przyjazną i pomocną

to osoba, u której mogę szukać wsparcia w temacie
pierwszej pomocy

zajmuje się zabezpieczaniem medycznym imprez

powinien mieć wykształcenie medyczne

jest niedostępny

nie jest przyjazny



nie
zgadza
m się

raczej
się nie

zgadzam

ani się
zgadzam
ani się nie
zgadzam

raczej
się

zgadzam
zgadza
m się

to osoba, na której pomoc nie można liczyć

zadaje się tylko z innymi Instruktorami HSR

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Dzięki Twoim odpowiedziom
Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP będzie mogła
przeanalizować działanie specjalności ratowniczej oraz samej
Szkoły.

W razie wszelkich pytań związanych z ankietą prosimy o kontakt
z Harcerskim Instytutem Badawczym ZHP (panel@zhp.pl).

Czuwaj!

Harcerski Instytut Badawczy ZHP
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