
Ankieta oceny szkolenia 
 

1. Dane o szkoleniu 

 

Tytuł szkolenia 
 

Data szkolenia 
 

Miejsce szkolenia 
 

Osoba prowadząca szkolenie 
 

 

 
2. Zasady stosowania ocen  

 
Skala ocen od 1 do 5  

1. zdecydowanie nie 
2. raczej nie 
3. trudno powiedzieć 
4. raczej tak 
5. zdecydowanie tak 

 
3. Ocena organizacji szkolenia 

 

Kategoria: 1 2 3 4 5 

Miejsce szkolenia (miejscowość, punkt szkolenia, sala) było odpowiednie 
(nie dotyczy szkoleń internetowych). 

     

Czas szkolenia i godziny jego przeprowadzenia były odpowiednie. 
     

Materiały szkoleniowe były odpowiednie (nie dotyczy sytuacji, w których 
materiały nie były dostarczane). 

     

 
     4. Ocena merytoryczna szkolenia 
 

Kategoria: 1 2 3 4 5 

Szkolenie było zgodne z wcześniejszymi informacjami o nim 
     

Tematyka szkolenia była interesująca a informacje uzyskane na szkoleniu 
pozwolą na ich praktyczne wykorzystanie 

     

Forma szkolenia, zastosowany rytm pracy oraz ewentualne materiały 
pozwoliły na osiągnięcie zakładanego celu szkolenia 

     

 
 
 
 
 
 
 



5. Ocena osoby prowadzącej szkolenie 
 

Kategoria: 1 2 3 4 5 

Wiedza i doświadczenie osoby prowadzącej było odpowiednie do 
tematyki szkolenia 

     

Wiedza była przekazywana w sposób przystępny i zrozumiały  
     

Postawa osoby prowadzącej szkolenie wobec uczestników szkolenia była 
przyjazna i profesjonalna 

     

Zarówno wiedza i doświadczenie jak i osobista postawa osoby 
prowadzącej szkolenie miały wpływ na osiągnięcie celów szkolenia 

     

 

 
6. Dodatkowe informacje i ocena końcowa szkolenia 

 

Kategoria: 1 2 3 4 5 

Udział w szkoleniu pozwolił na uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie 
objętym tematyką szkolenia. 

     

Udział w szkoleniu pozwoli na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w 
praktyce 

     

Ocena końcowa szkolenia 

  

     

 

 
7. Uwagi uczestnika na temat szkolenia 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
8. Sugestie i propozycje uczestnika dotyczące przyszłych szkoleń organizowanych przez 
Kancelarię Finansową Lex sp. z o.o. zarówno co do jakości i organizacji szkolenia jak i co do 
tematyki przyszłych szkoleń 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………… 



 
Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres poczty elektronicznej biuro@kf-
lex.pl lub listownie na adres ul. Grójecka 43/15, 02-031 Warszawa 

 
 
Dziękujemy za udział w ankiecie. 

 
Zespół Kancelarii Finansowej LEX sp. z o.o. 
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