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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Atmosfera, zajęcia praktyczne i teoretyczne, wszystko, wiedza, wszystko, profesjonalizm i 
dobre nastawienie, podejmowanie z drabiny, cały trening, profesjonalnie tłumaczone i 
pokazywane przez prowadzących 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Część praktyczna - powinna trwać 2 dni, więcej ćwiczeń lub intensywniej, aby poćwiczyć 
ewakuację przy zmęczeniu (nawet przy dymie)1 

 

                                                           
1 Czas trwania szkolenia GWO, w tym ilość dni, jest ustalany wg standardu GWO. Jeśli kursant chciałby wykonać więcej 
ćwiczeń, o tyle więcej, że trzeba poświęcić na to dodatkowy dzień, to zapraszamy na dodatkowe szkolenia z ewakuacji, 
które mogą składać się tylko z zajęć praktycznych 

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 modułu Working at Heights GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Czytelny przekaz, fajne podejście instruktora, praktyka, luźna atmosfera, merytoryka, 
kompetencja, pełen profesjonalizm i bezpieczeństwo, prowadzenie zajęć i podejście, 
nawiązanie kontaktu i luźnej rozmowy, wszystko, prowadzący 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

4,80 4,82 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 ?

Analiza ankiet modułu Working at Heights Refresher GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Kompetencja i sposób prowadzenia zajęć, wiele przykładów z życia wziętych; praktyka, 
zajęcia praktyczne, profesjonalizm, wiedza, doświadczenie, scenariusze; profesjonalizm i 
merytoryczne przygotowanie prowadzących 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Przepisów z USA2 

 

 

                                                           
2 Na szkoleniach przedstawiane są przede wszystkim przepisy obowiązujące w Polsce. Z racji tego, że w szkoleniach biorą 
udział osoby wykonujące pracę z zagranicznych firmach z różnych krajów, to nie jesteśmy w stanie przedstawić przepisów 
z każdych tych krajów.  

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 ?

Analiza ankiet modułu First Aid GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Pozytywne nastawienie, fachowość instruktorów, analizowanie przypadków mogących 
wystąpić w prawdziwym miejscu pracy, wiedza instruktorów, ćwiczenia praktyczne, styl 
prowadzenia zajęć, wszystko, profesjonalne podejście prowadzącego, prowadzenie i 
przekazanie informacji; dobry, konkretny instruktor, luźna i dobra atmosfera, przygotowanie 
merytoryczne; doświadczenie instruktora 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

4,96 4,97 4,97 4,98 4,98 4,99 4,99 5,00 5,00 5,01

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 modułu First Aid Refresher GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Podejście i kompetencje prowadzącego, escaperoom (tunel) 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

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 ?

Analiza ankiet modułu Fire Awareness GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko, komora, część praktyczna, profesjonalne podejście do tematu, kontakt z 
prowadzącym, przejście w zadymionym pomieszczeniu, doświadczenie instruktora 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Więcej multimediów, filmów 

 

 

 

 

 

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 ?

Analiza ankiet modułu Fire Awareness Refresher GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Bardzo duża wiedza, ćwiczenia praktyczne 

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 ?

Analiza ankiet modułu Manual Handling GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Prowadzący, przekazane informacje, wszystko, profesjonalizm, część praktyczna; kontakt z 
prowadzącym; szkolenie nadmiernie rozbudowane w czasie 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

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 modułu Manual Handling Refresher GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Kompetencje, zajęcia w wodzie, praktyki, wszystko 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

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 modułu Sea Survival GWO BST
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UWAGI KURSANTÓW: 

Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko, część praktyczna, strzelanie rac do jeziora, organizacja na basenie, sprawne 
kombinezony 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

4,30 4,40 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 modułu Sea Survival Refresher GWO BST


