Szanowni Państwo !

Nasz powiat przystąpił do opracowywania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczoprzestrzennej Powiatu Tomaszowskiego, która posłuży następnie do stworzenia strategii jej
rozwoju w latach 2021-2027, a zatem przełoży się w praktyce na nasze życie codzienne
i zawodowe. Dlatego też bardzo liczymy na Wasze głosy, także te krytyczne, które pozwolą na
sformułowanie wpierw wniosków, a następnie kierunku wspólnych celów i działań w ciągu
tych najbliższych lat w zakresie niwelowania zjawiska bezrobocia w naszej społeczności.
Informacje uzyskane z badania pozwolą zapoznać się z Państwa sytuacją oraz trudnościami,
które spotykacie Państwo podczas poszukiwań pracy. Udzielone przez Państwo odpowiedzi
pozwolą zidentyfikować obszary wymagające zintensyfikowania działań ze strony samorządu
w tym zakresie.

Ankieta jest anonimowa.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 20 minut.
Właściwą odpowiedź proszę zaznaczać krzyżykiem lub ptaszkiem.
Na pytania otwarte proszę udzielać odpowiedzi w miejscach wykropkowanych w sposób
CZYTELNY (jeśli uzupełnia Pan/Pani papierową wersję ankiety).

Dziękujemy za poświęcony czas !!!
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1) Proszę o podanie miejscowości, w której Pan/Pani mieszka.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Proszę wskazać swoją płeć:

kobieta
mężczyzna

3) Proszę wskazać swoje wykształcenie:
podstawowe
gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie
policealne
wyższe I stopnia - licencjackie
wyższe I stopnia - inżynierskie)
wyższe II stopnia (magisterskie)
inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2

4) Proszę wskazać swój wiek:
do 20 lat

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

61-65 lat

5) Czy poszukuje Pan/Pani pracy?
tak

nie

6) Jak długo pozostaje Pan/Pani bez pracy?
do 1 miesiąca

2-3 miesiące

4-6 miesięcy

7-12 miesięcy

13-24 miesiące

powyżej 24 miesięcy
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7) Na co zgodziłby/zgodziłaby się Pan/Pani by zdobyć zatrudnienie?
Możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi.

dojazd do innej miejscowości

przejście szkolenia/kursu

niskie wynagrodzenie

praca nie w swoim zawodzie

praca poniżej kwalifikacji

wyjazd za granicę

podjęcie własnej działalności gospodarczej

praca w szarej/czarnej strefie (nielegalna)

inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8) Z jakich źródeł Pan/Pani korzysta podczas poszukiwania pracy?
Możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi.

ogłoszenia w prasie

ogłoszenia w Internecie

oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim (PUP)
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bezpośredni kontakt z pracodawcą

informacje udzielane przez rodzinę/znajomych

biuro pośrednictwa pracy

inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9) Czy szukając pracy zwraca Pan/Pani szczególną uwagę na oferty:
Możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi.

lokalne

wojewódzkie

ogólnopolskie

zagraniczne

wszystkie z wymienionych
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10) Proszę określić w jakim stopniu podany czynnik motywuje Pana/Panią do poszukiwania pracy.
W każdym wersie wymagane jest zaznaczenie 1 odpowiedzi.

bardzo mocno

mocno

konieczność zarobku

niechęć do pozostawania na
utrzymaniu innych

podwyższenie samooceny poprzez
realizowanie się w pracy

stosunek bliskich do mojego bezrobocia

chęć uzyskania nowych doświadczeń

chęć rozwijania swoich kompetencji
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średnio

słabo

bardzo słabo

bardzo mocno

mocno

średnio

słabo

bardzo słabo

średnio

słabo

bardzo słabo

uzyskanie dodatkowych bonusów
w związku z wykonywaną pracą

kontakt z ludźmi

11) Proszę określić w jakim stopniu podany czynnik demotywuje Pana/Panią do poszukiwania pracy.
W każdym wersie wymagane jest zaznaczenie 1 odpowiedzi.

bardzo mocno

mocno

stan zdrowia

wysokość podatków

mniejsza ilość czasu wolnego
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bardzo mocno

mocno

pobierany zasiłek dla bezrobotnych

potrzeba podjęcia szkolenia/kursu zawodowego

zapewnione inne źródło utrzymania

brak wiary w znalezienie pracy

brak celów życiowych związanych z pracą

krąg bliskich i znajomych, którzy nie posiadają
legalnej pracy
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średnio

słabo

bardzo słabo

12) Co Pana/Pani zdaniem decyduje o otrzymaniu atrakcyjnej oferty pracy?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.

poziom wykształcenia
znajomość języków obcych
rodzaj wykształcenia
zawodowa)

(kierunek

studiów,

specjalizacja

znajomości, układy
młody wiek
doświadczenie zawodowe
dobre chęci
przypadek
płeć
predyspozycje fizyczne
umiejętności
inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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13) Z jakich form aktywizacji zawodowej oferowanej przez PUP w Tomaszowie Mazowieckim
korzystał/a Pan/Pani podczas poszukiwania pracy?

staże
szkolenia/kursy zawodowe
prace interwencyjne
prace społecznie użytecznie
roboty publiczne
dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy

refundacja części kosztów wynagrodzeń osób do 30 roku życia
bon na zasiedlenie
bon na szkolenie
nie korzystałem/am z form aktywizacji zawodowej
14) Czy Pana/Pani zdaniem powyżej wymienione formy aktywizacji zawodowej są pomocne?
tak

nie

nie mam zdania

10

15) Po jakim czasie po skorzystaniu z form aktywizacji zawodowej podjął/a Pan/i pracę?

po 1 miesiącu

po 2 miesiącach

po 3 miesiącach

powyżej 3 miesięcy

nie udało mi się znaleźć pracy

16) Czy według Pana/Pani PUP w Tomaszowie Mazowieckim posiada duży wybór ofert pracy ?

tak

nie

nie mam zdania

17) Jak ogólnie ocenia Pan/Pani pracę Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim?

bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
źle
bardzo źle
nie mam zdania
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18) Jeśli w poprzednim pytaniu ocenił/a Pan/Pani pracę PUP w Tomaszowie Mazowieckim jako
"złą" lub bardzo "złą", proszę krótko uzasadnić swą opinię.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19) Czy sytuacja na lokalnym rynku pracy uległa według Pana/Pani poprawie w ciągu ostatnich
5 lat?
tak

nie

nie mam zdania

20) Które z wymienionych trudności dostrzega Pan/Pani obecnie na lokalnym rynku pracy?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

brak pracy ogólnie (mały rynek pracy, brak zakładów, brak miejsc pracy)

niechęć do pracy

brak zawodu, kwalifikacji

zbyt duże oczekiwania w stosunku do pracy i płacy

zbyt niskie zarobki

zbyt duże wymagania pracodawców dotyczące kwalifikacji pracowników
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złe warunki zatrudnienia (bez umowy, na krótki czas, po znajomości)

trudności kobiet z powrotem na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

następstwa sytuacji epidemiologicznej

inne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
21) Które z podanych poniżej opinii jest najbliższa Pana/Pani stosunkowi do pracy w szarej lub
czarnej (nielegalnej) strefie?
Podjąłbym/podjęłabym ze względu na trudności ze znalezieniem legalnej pracy

Nie podjąłbym/podjęłabym takiej pracy z której nie odprowadza się podatków i składek

Podjąłbym/podjęłabym ze względu na wysokie podatki

Podjąłbym/podjęłabym bezwzględnie

inne:

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