
 

 

 
 

PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH  
 

       1 – najniższa punktacja 
         5 – najwyższa punktacja 

 
1. Czy tematy poruszone podczas konferencji będą przydatne w działalności poradni? 

Uwagi: 22 udzielone odpowiedzi  na 23ankiety; średnia: 4,22. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
•  w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem na pewno tak, jednak nie 

wszystkie poradnie zdecydują się na sekcje 
• nadal plany na przyszłe rozwijanie poradni 
• w wąskim zakresie 
• postaramy się wykorzystać w pracy sekcji prawa cywilnego 
• mediację trudno będzie zastosować w działalności naszej poradni 
• mediacja w wielu miastach jest niemożliwa do zrealizowania w Poradni 
• zorganizowanie sekcji mediacji może być bardzo trudne ze względów technicznych (np. 

długość szkoleń przygotowawczych), ale warto pomyśleć 
• w praktyce utworzenie sekcji mediacji w Klinice niemożliwe do spełnienia 

 
2. Jak oceniacie Państwo wartość merytoryczną materiałów dla uczestników? 
      Uwagi: 22 udzielone odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,54. 
 
      Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 

• ciekawe, przejrzyste 
• świetnie przygotowane i wybór prelegentów 
• ok. 
• materiały przygotowane bardzo dobrze, w sposób pełny i kompleksowy 

podsumowujące prowadzone szkolenia 
 

3. Jak oceniacie Państwo uroczystość otwarcia konferencji i prezentacje poszczególnych 
poradni oraz prezentację wyników badań statystycznych? 

      Uwagi: 23 udzielone odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,26. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• wyjątkowo godnie 
• bardzo pozytywnie, ale mówcy wszyscy powinni mówić przy mównicy 
• trafne podsumowanie dziekana, że to przedstawiciele poradni są najważniejsi, otwarcie 

trochę za bardzo przesadzone 
• bardzo sprawnie, chociaż brakowało refleksji 
• zainteresowanie konferencją przez dużą liczbę znaczących gości 
• otwarcie z pompą, trochę przesadzone, ewidentnie zbyt huczne, mocno w celu 

„pokazania się” 
• zbyt długie 
• Prezes jak zwykle przygotowany  
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4. Jak oceniacie Państwo szkolenie  na temat mediacji i alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów? 
      Uwagi: 21 udzielonych odpowiedzi na 21 ankiety; średnia: 4,76. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• bardzo ciekawie 
• wybitne zdolności dydaktyczne 
• przydatne praktycznie i teoretyczne aspekty wyważone; ciekawe dzięki 

zafascynowanym tą dziedziną prelegentom 
• zbyt dużo teorii 
• trzeba szkolić w tej kwestii 
• ciekawie prowadzone, interakcja z uczestnikami 
• szkolenie M. Skrodzkiej - pełne, kompleksowe materiały; szkolenie Cezarego R. 

powierzchowne, propagowanie sztywnych sytuacji niezwiązanych z życiem  
 

5. Jak oceniacie Państwo zajęcia: Warsztat Mediacji? 
      Uwagi: 18 udzielonych odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,72. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• chaos 
• ok. 
• powinno się szkolić w tej dziedzinie 
• dobre nastawione na praktykę zajęcia 
• powinny być takie szkolenia w każdej Poradni 
• bardzo dobrze przeprowadzone, powinny być wzorem przy organizacji kolejnych 

warsztatów 
 

6. Jak oceniacie Państwo dyskusję na temat przyszłości klinik prawa i mo żliwości 
uruchamiania sekcji ds. mediacji? 

      Uwagi: 17 udzielonych odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,58. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• zabrakło czasu na dyskusję 
• brak dyskusji, brak prezentacji poszczególnych poradni 
• brak dyskusji 
• zbyt krótka dyskusja z uwagi na ramy czasowe 
• poruszyła istotne problemy natury finansowej i technicznej (przygotowanie studentów) 

 
7. Jak Państwo oceniają stronę organizacyjną konferencji? 
      Uwagi: 23 udzielone odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,60. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
•  profesjonalnie 
• doskonała 
• nie mam uwag, poza otwarciem samej konferencji, reszta bardzo gościnnie i dobrze 

zorganizowana 
• czasami  brak przepływu informacji np. gdzie jest jaka sala 
• bardzo dobra organizacja; wszystko w czasie; organizatorzy są zawsze pod ręką 
• szybkie dostosowanie do zmiany okoliczności 
• wszystko było punktualnie 
• przydałby się zorganizowany wyjazd na wykłady 
• ogólnie: gratulacje dla organizatorów- kawał dobrej roboty!!! 

 



8. Jak oceniacie Państwo organizację czasu wolnego, w tym spektakl i udział w balu 
prawnika?    
Uwagi: 11 udzielone odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,63. 

 
Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• nie było balu oraz spektaklu z powodu katastrofy pod Smoleńskiem 
• bardzo dobry wybór lokalu w pierwszym dniu 
• dobra organizacja jeżeli chodzi o klub w pierwszym dniu 
• brak w trakcie dnia zwiedzania Warszawy- tylko wieczorem 
 

9. Jak oceniacie Państwo zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji? 
      Uwagi: 22 udzielone odpowiedzi na 23 ankiety; średnia: 4,81. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• super 
• bardzo dobre warunki; świetny catering, bardzo smaczne jedzenie w ALK i hotelu 
• średnie jedzenie 
• ok. 
• super; jedzenie bardzo dobre 
• wyżywienie bardzo dobre, zakwaterowanie trochę gorsze 
• bardzo dobre 
• była możliwość spożywania wegetariańskich posiłków, co jest dużym plusem 
• wzięto pod uwagę wegetarian 

 
10.  Jakie wrażenie zrobiła na Państwu Warszawa? 
      Uwagi: 23 udzielone odpowiedzi na 23 ankiety; średnia 4,47. 
 

Uwagi ankietowanych dotyczące zadanego pytania: 
• piękne Krakowskie Przedmieście 
• niezłomna i gościnna stolica 
• Warszawa da się lubić… 
• pozytywne 
• mam do niej stosunek neutralny, chociaż pogoda nie dopisała 
• bywam tu czasami, więc jest ok. 
• duże wrażenie zrobiła na mnie reakcja mieszkańców Warszawy na katastrofę w 

Smoleńsku 
• jak zwykle 
• bardzo dobre, piękne widoki, zabytki  

 
11.  Który z tematów konferencji był Państwa zdaniem najbardziej interesujący?  

• warsztaty z osobą z UJ 
• mediacja 
• wystąpienie Prezesa KIRP 
• ciężko powiedzieć które, gdyż wszystkie zajęcia w sobotę były ciekawe 
• warsztaty mediacji 
• mediacja i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów 
• proces mediacji (z M. Skrodzką) 
• dotyczący mediacji i negocjacji 
• negocjacje jako element procesu mediacji 
• negocjacje 
• Szkolenie-warsztat mediacji oraz szkolenie C. Roguli  
• związany z mediacją 
• mediacja 
• zajęcia prowadzone przez mgr Skrodzką 

 



12.  Jakie tematy powinny być poruszone podczas kolejnej konferencji?  
• pozyskiwanie i rozliczanie dotacji z UE, gmin, udzielanych w trybie realizacji zadań publicznych, 

możliwość i celowość zakładania stowarzyszeń  i fundacji 
• etyka, street law 
• doświadczenia gości zagranicznych 
• zbieranie funduszy poza FUPP; promocja i PR poradni prawnych, dbałość o jej wizerunek w 

codziennej pracy,  
• pisanie opinii prawnych i pism procesowych  
• dalsze warsztaty mediacyjne 
• kurs na trenera (szkolenia psychologiczne) 
• etyka w działalności Poradni 
• symulacja mediacji 
• dokończenie szkolenia z XIII Ogólnopolskiej Konferencji UPP 
• mediacja - warsztat praktyczny (kilka razy) 
• dotyczące innych sekcji np. prawa gospodarczego, funduszy unijnych 
• etyka zawodów prawniczych i etyka w Poradni  

 


