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Najbardziej podobało mi się: 

Uwagi praktyczne, zaplecze techniczne, zjazdy na linach, atmosfera, praktyka, instruktor (Maciej), 
wszystko, zachęcanie do wykonywania ćwiczeń, szeroka wiedza instruktora, profesjonalizm 
prowadzącego, poruszanie dodatkowych tematów bezpieczeństwa, dyskusja nt. różnych wariantów i 
sytuacji, jasno przekazana treść, duża ilość, główny nacisk na ćwiczenia, wykonywanie różnych technik, 
indywidualne podejście trenera, świetny kontakt z instruktorem, mała grupa, bardzo dobra 
infrastruktura, techniki ewakuacji z drabin, zakres wiedzy i umiejętności prowadzącego, ewakuacja, 
symulacja ewakuacji z gondoli, fachowość, dobry sprzęt do WAH  

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Szkolenia na turbinie1, powtarzalności ćwiczeń2 

                                                           
1  Prowadzimy szkolenia w naszym Ośrodku, specjalnie dedykowanym do szkoleń z pracy na wysokości, przestrzeni 
zamkniętych, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Na chwilę obecną nie mamy możliwości prowadzenia 
szkolenia na turbinie wiatrowej, niemniej jednak staramy się, aby nasze ćwiczenia praktyczne jak najbliżej odzwierciedlały 
rzeczywiste warunki i sytuacje na turbinie wiatrowej.  
  
2 Czas trwania ćwiczeń praktycznych zależy w głównej mierze od Kursanta. Instruktorzy zachęcają, aby w miarę możliwości 
przećwiczyć dane zadanie jak najwięcej razy.  

4,84 4,86 4,88 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 ?

Working at Heights
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Najbardziej podobało mi się: 

Symulacje, scenariusze z zaskoczenie, zajęcia praktyczne, przygotowanie merytoryczne 
prowadzącego, scenariusze z wypadków, kreatywność prowadzącego, wykład i praktyka w 
sytuacjach jakich mało prawdopodobne, atmosfera, podejście instruktora, podstawa i wiedza 
prowadzącego, doświadczenie, teoria, ćwiczenia na manekinach, techniki reanimacji, 
merytoryczność, pozytywna atmosfera podczas szkolenia, pierwsza pomoc w rzeczywistości, 
praktyczne podejście prowadzącego, możliwość zadawania pytań, mała grupa 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Tablicy informacyjnej gdzie szkolenie się odbywa3 

 

 

                                                           
3 Rok 2017 był dla nas okresem przejściowym, w którym przenosiliśmy szkolenia do naszego Ośrodka Szkoleniowego, stąd 
mogły wyniknąć pewne niedogodności organizacyjne.   
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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 ?

First Aid
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Najbardziej podobało mi się: 

Praktyczne porady dotyczące podnoszenia, pogoda ducha, przykłady życiowe prowadzącego, 
profesjonalne przygotowanie prowadzącego, kreatywność prowadzącego, atmosfera, wszystko, 
obiad, prezentacja, przekaz prowadzącego, praktyczne podejście do tematu, informacje dotyczące 
urazów, merytoryczność, wyposażenie 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

---- 

 

 

 

 

4,86 4,88 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 ?

Manual Handling
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Najbardziej podobało mi się: 

Atmosfera, ćwiczenia praktyczne, filmy poglądowe, gaszenie gaśnicą, przygotowanie i przekazywanie 
informacji przez prowadzącego, duża kompetencja prowadzącego, doświadczenie prowadzącego, 
wszystko, przekąski, zajęcia praktyczne (kontener), kontakt z instruktorem, zdolności dydaktyczne, 
ciekawe zajęcia z praktyką, sposób prowadzenia zajęć, obsługa gaśnicy, imitacja pożaru, tunel, zwięzłe 
przestawienie temat, wiedza poparta doświadczeniem  

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Szkolenie na turbinie4, ciszy5, komory dymowej z aparatami tlenowymi6 

 

 

                                                           
4 Patrz przypis 1 
5 Zarówno ćwiczenia teoretyczne, jak i praktyczne staramy się prowadzić w jak najbardziej dogodnych warunkach, 
niemniej jednak niekiedy mogą zadziałać niekorzystne czynniki takie jak hałas.   
6 Obecnie w trakcie szkolenia wykorzystujemy tunele dymowe.  
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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 ?

Fire Awareness


