Szanowni Państwo !

Nasz powiat przystąpił do opracowywania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczoprzestrzennej Powiatu Tomaszowskiego, która posłuży następnie do stworzenia strategii jego
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. Informacje uzyskane z badania pozwolą zapoznać się z Państwa sytuacją
zawodową oraz pozwolą uzyskać ogólny obraz rynku pracy w naszym powiecie.

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
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4) Proszę wskazać swój wiek:
15-20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
powyżej 61 lat

5) Jaki charakter ma wykonywana przez Pana/Panią praca?
pracownik fizyczny
pracownik umysłowy
pracownik biurowy
kierownictwo niższego szczebla
kierownictwo naczelne

6) Ilu pracowników zatrudnia firma, w której Pan/Pani pracuje?
samozatrudnienie

0-9 osób
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10-50 osób

51-250 osób

powyżej 250 osób

7) Proszę wskazać branżę, w ramach której Pana/Pani firma prowadzi działalność:

rolnictwo
rybactwo
leśnictwo i łowiectwo
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny
naprawa pojazdów samochodowych (w tym motocykle)
działalność związana z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi i rekreacyjnymi
(turystyka)
transport i gospodarka magazynowa
informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
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działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administracja publiczna
obrona narodowa
edukacja
działalność związana z kulturą, rozrywką
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
pozostała działalność usługowa
gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

domowe

organizacje i zespoły eksterytorialne
inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Proszę wskazać charakter firmy, w której Pan/Pani pracuje:

polska firma prywatna
firma prywatna z udziałem kapitału zagranicznego
firma państwowa
5

gospodarstwo rolne
administracja państwowa lub samorządowa
organizacja społeczna, fundacja
trudno powiedzieć
inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) Proszę wskazać miejscowość, w której znajduje się miejsce Pana/Pani pracy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10) Jak długo pracuje Pan/Pani w obecnej firmie?

do 6 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku do 5 lat

od 6 do 10 lat

powyżej 10 lat
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11) Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z pracy w obecnej firmie?
tak

raczej tak

trudno powiedzieć

nie

raczej nie

12) Które z wymienionych elementów wpływa na Pana/Pani zadowolenie z pracy w obecnej
firmie?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.

miejsce pracy
stabilność zatrudnienia
warunki pracy
możliwość rozwoju i awansu
panująca atmosfera
możliwość otrzymania premii, nagrody
wysokość wynagrodzenia
interesująca praca
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możliwość samorealizacji
czas pracy
dodatkowe benefity (opieka medyczna, karnety, samochód służbowy, telefon
służbowy, laptop służbowy)
inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

13) Które z poniższych czynników najbardziej motywują Pana/Panią do pracy:
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.

wynagrodzenie

premie, nagrody

atmosfera w pracy

obawa przed utratą pracy

rozwój zawodowy

przestrzeganie praw pracownika

pozycja w firmie

uregulowany czas pracy

elastyczny czas pracy
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interesująca praca

inne:

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

14) Czy zna Pan/Pani system wynagradzania pracowników stosowany w firmie?
tak

nie

15) Czy Pana/Pani wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
nie
raczej nie
16) Które z poniższych elementów systemu motywacyjnego są stosowane w Pana/Pani
firmie?
Możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

podwyżka wynagrodzenia
nagrody i premie
publiczna pochwała
dodatkowe szkolenia/kursy
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dofinansowanie edukacji
dodatkowe ubezpieczenie na życie
prywatna opieka medyczna
wyjazdy integracyjne
dodatkowe dni urlopu
bony świąteczne
paczki świąteczne
karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne
wyposażenie służbowe (laptop, telefon komórkowy, samochód itp.)
kredyty, pożyczki na preferencyjnych warunkach
dofinansowanie wypoczynku dla całej rodziny
bilety na imprezy kulturalne
nie jest stosowany żaden system motywacyjny
inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

17) Czy system motywacyjny funkcjonujący w firmie wpływa na Pana/Pani zadowolenie
i zaangażowanie?
tak
raczej tak
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trudno powiedzieć
nie
raczej nie

18) Które z poniższych elementów systemu motywacyjnego mają dla Pana/Pani największe
znaczenie?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi.

podwyżka wynagrodzenia
nagrody i premie
publiczna pochwała
dodatkowe szkolenia/kursy
dofinansowanie edukacji
dodatkowe ubezpieczenie na życie
prywatna opieka medyczna
wyjazdy integracyjne
dodatkowe dni urlopu
bony świąteczne
paczki świąteczne
karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne
wyposażenie służbowe (laptop, telefon komórkowy, samochód itp.)
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kredyty, pożyczki na preferencyjnych warunkach
dofinansowanie wypoczynku dla całej rodziny
bilety na imprezy kulturalne/sportowe
nie jest stosowany żaden system motywacyjny

19) Czy Pana/Pani zdaniem szkoła/studia przygotowują do pracy w zakresie wiedzy
praktycznej?
zdecydowanie tak
tak
trudno powiedzieć
nie
zdecydowanie nie
20) Czy system ukończonej nauki (np. dzienny, zaoczny, wieczorowy) ma Pana/Pani zdaniem
wpływ na otrzymanie wykształcenia?

zdecydowanie tak
tak
trudno powiedzieć
nie
zdecydowanie nie
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21) Czy pracuje Pan/Pani zgodnie z posiadanym wykształceniem?
tak

nie

22) Czy podejmuje Pan/Pani działania w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych?

podejmuję kursy/szkolenia finansowane we własnym zakresie
podejmuję kursy/szkolenia dofinansowywane przez pracodawcę
podejmuję kursy/szkolenia finansowane w całości przez pracodawcę
nie jestem zainteresowany/a edukacją
jestem zainteresowany/a podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, ale nie we
własnym zakresie

jestem zainteresowany/a podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, ale
pracodawca nie widzi takie potrzeby

23) Czy podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych pomogło Panu/Pani w otrzymaniu
lepszej pracy?

zdecydowanie tak
tak
trudno powiedzieć
nie
zdecydowanie nie
nie podejmuję kroków w kierunku podwyższenia swych kwalifikacji zawodowych
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24) Czy i jak obecna sytuacja kryzysowa (epidemia koronawirusa) wpłynęła na Pana/i obecne życie zawodowe i prywatne?
W każdym wersie wymagane jest zaznaczenie 1 odpowiedzi.

bardzo negatywnie

negatywnie

poziom zarobków

konieczność wzięcia urlopu w wyniku
ograniczenia lub zawieszenia działalności
pracodawcy lub własnego biznesu

konieczność przeniesienia pracy z firmy do domu

konieczność wzięcia opieki nad dzieckiem

równowaga między życiem prywatnym
a zawodowym wskutek pracy w domu

stabilność zatrudnienia
14

neutralnie

pozytywnie

bardzo pozytywnie

25) Czy uważa Pan/i, że obecna sytuacja kryzysowa i jej skutki wpłyną na Pani/Pana zawodowe
w najbliższych 1-2 latach?

tak

nie

trudno powiedzieć

26) Jeśli uważa Pan/Pani, że obecna sytuacja kryzysowa i jej skutki wpłyną na Pani/Pana
zawodowe w najbliższych 1-2 latach, proszę krótko wyjaśnić w jaki sposób.

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