
 
 

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 

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 ?

Working at Heights 



 
 

 
 
   
  

 

 
 

4,92 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 ?

Working at Heights Refresher 



 
 

 
 
   
  

 
 

 
 

4,60 4,65 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 ?

First Aid 



 
 

 
 
   
  

 
 

 
 

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 ?

First Aid Refresher 



 
 

 
 
   
  

 
 

 
 

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 ?

Fire Awareness



 
 

 
 
   
  

 

 
 

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 



 
 

 
 
   
  

 

 
 

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 ?

Sea Survival 



 
 

 
 
   
  

 

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 ?

Advanced Rescue Training (Combined)


