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Najbardziej podobało mi się: 

Profesjonalizm i bezpieczeństwo, praktyka, wszystko super, dbanie o szczegóły, różnorodność sprzętu 
ratowniczego, system szkolenia, żywy kontakt z kursantami, wyposażenie, profesjonalne przygotowanie, 
obiekt, 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Więcej ćwiczeń praktycznych, więcej technik ewakuacji 1

                                                           
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.   

4,84 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 GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

Profesjonalne podejście instruktora, warunki treningowe, urządzenia, prowadzenie szkolenia, wiedza i 
profesjonalizm, zajęcia praktyczne, super atmosfera, dodatkowe informacje praktyczne, samo 
szkolenie, obiad, ośrodek 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Przy małej grupie ilość ćwiczeń mogłaby być większa2, plenerowych zajęć praktycznych3  

 

 

                                                           
2 Patrz: przypis 1 
3 Na chwilę obecną nie mamy możliwości prowadzenia szkoleń w plenerze realnie oddając warunki turbiny wiatrowej. 
Takie szkolenia planowane są na przyszłość. 

4,93 4,94 4,95 4,96 4,97 4,98 4,99 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 Working at Heights Refresher GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko, zajęcia praktyczne, profesjonalizm i zaangażowanie prowadzącego, realne przedstawienie 
sytuacji, wiedza i doświadczenie prowadzącego 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Większej liczby ćwiczeń praktycznych4 

 

 

 

 

                                                           
4 Patrz: przypis 1 

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 First Aid GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

Ćwiczenia z pierwszej pomocy, zajęcia praktyczne na manekinie, odniesienie do praktycznych sytuacji 
w pracy, wszystko, całe szkolenie, obiad, praktyczna wiedza prowadzącego, dyskusje, indywidualne 
podejście prowadzącego, profesjonalne podejście instruktora, scenariusze praktyczne 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

4,94 4,95 4,96 4,97 4,98 4,99 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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Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko. Profesjonalizm i zaangażowanie prowadzącego, duży zakres wiedzy 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

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 Manual Handling GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

Podejście prowadzącego, sposób prowadzenia, wiedza instruktora, wszystko na 5, waga 
przenoszonych ciężarów, obiad, doświadczenie i praktyka prowadzącego, dyskusje, indywidualne 
podejście prowadzącego, całe szkolenie,  

 

Przede 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 modułu Manual Handling Refresher GWO BST



 
 

 

biuro@wertykal.pl 

www.wertykal.pl 

P.H.U. WERTYKAL s.c. 

ul. Śląska 116 
32-080 Zabierzów 

 

 

tel.: +48 12 346 16 69 
fax: +48 12 378 94 79 

 

 

NIP 5130093669 
REGON 12009809 

 

BNP Paribas Polska S.A. 
45 1600 1039 0002 0033 2155 2001 

 

 

Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko super, praca instruktora, przykłady i filmy z akcji gaśniczych, pokaz praktyczny gaszenia pożaru, 
ćwiczenia praktyczne, zadymione pomieszczenie, przejście po labiryncie, profesjonalizm 
prowadzącego 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

- 

 

 

 

 

 

 

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 GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

Wszystko super, zajęcia teoretyczne, gaszenie, tunel, zajęcia praktyczne, pomoce praktyczne, obiad, 
indywidualne podejście instruktora, sposób prowadzenia, ogień, przestrzeń ograniczona, 
zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącego 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Wody5 

 

 

 

 

                                                           
5 Staramy się, aby takie podstawowe rzeczy jak woda, kawa, przekąski zawsze były na miejscu. Za niedogodności 
przepraszamy! 

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 modułu Fire Awareness Refresher GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

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

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

Dostępu do wody i kawy przez cały czas kursu6 

 

 

 

 

 

                                                           
6 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! 

4,70 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 modułu Sea Survival GWO BST
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Najbardziej podobało mi się: 

- 

 

Przede 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 modułu Sea Survival Refresher GWO BST


