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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Profesjonalizm i dbanie o szczegóły, różnorodność sprzętu ratowniczego, system szkolenia 

 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Working at Heights
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Profesjonalne podejście instruktora, warunki treningowe, urządzenia, prowadzenie szkolenia, wiedza i 
profesjonalizm, zajęcia praktyczne 

 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

Przy małej grupie ilość ćwiczeń mogłaby być większa1, plenerowych zajęć praktycznych 

 

                                                           
1 Ilość przeprowadzonych ćwiczeń jest zależna od ilości osób w grupie. Przy małej grupie istnieje możliwość wykonania 
dodatkowych ćwiczeń. Jeśli Kursant czuje, że potrzebuje wykonać jakieś zadanie ponownie, to nie ma żadnych 
przeciwwskazań, aby poprosić o to instruktora. Instruktorzy zachęcają, aby ćwiczenia wykonywać do momentu aż Kursant 
poczuję się pewien, że odpowiednio przyswoił wiedzę.   
 

4,90 4,92 4,94 4,96 4,98 5,00 5,02

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Working at Heights Refresher
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

- 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00 5,05

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO First Aid
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko, całe szkolenie 

 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO First Aid Refresher
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Praca instruktora 
 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Fire Awareness
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko, tunel, pomoce praktyczne 
 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Fire Awareness Refresher
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

- 
 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00 5,05

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Manual Handling
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

- 
 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Manual Handling Refresher
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Część praktyczna, skoki z wysokości, zajęcia w wodzie, baza, sprzęt, prowadzący 
 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

Dostępu do kawy i wody przez cały czas kursu, kawy2 

 

 

 

 

                                                           
2 Z racji tego, że było to nasze pierwsze szkolenie Sea Survival, to mogło powstać parę niedogodności. W trakcie 
następnych szkoleń dostęp do napojów przez całe szkolenie będzie zapewniony. Dziękujemy za komentarz! 

4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Sea Survival
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

- 
 

Przed wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Analiza ankiet GWO Sea Survival Refresher


