Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej
Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu, monitoruje sytuację na rynku pracy w województwie wielkopolskim.
Obecnie we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa wielkopolskiego
prowadzimy badanie dotyczące pracodawców Wielkopolski. Celem badania jest poznanie
aktualnego i przyszłego stanu zatrudnienia w firmach i instytucjach oraz oceny pracodawców
na temat kwalifikacji pracowników.
Badanie jest poufne, dane zebrane za pomocą poniższej ankiety będą wykorzystane
w ramach zbiorczych analiz statystycznych przedstawiających sytuację na wielkopolskim
rynku pracy, w sposób nie pozwalający na identyfikację przedsiębiorstwa/instytucji.
Informacje podane w ankiecie nie będą wpływać na współpracę z PUP. Wyniki badania będą
dostępne na stronie internetowej Obserwatorium.
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za pomoc w realizacji tego badania.

A. Zatrudnienie
1. Ilu stałych pracowników (umowa o pracę) zatrudnia Państwa firma/instytucja obecnie,
z uwzględnieniem płci (liczba)?
A. Zatrudnieni ogółem

B. Kobiety

C. Mężczyźni

2. Czy i ilu pracowników zatrudnia Państwa firma/instytucja biorąc pod uwagę następujące
formy zatrudnienia?:
Forma zatrudnienia
A. Umowa o pracę na czas
nieokreślony
B. Umowo pracę na czas
określony
C. Umowy zlecenia lub o
dzieło

Zastosowanie (proszę wybrać
właściwe)
1.Tak

2. Nie

3. Nie wiem

1.Tak

2. Nie

3. Nie wiem

1.Tak

2. Nie

3. Nie wiem

Liczba osób

W tym liczba
kobiet
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B. Zmiany w zatrudnieniu
1. Czy w ciągu ostatniego półrocza dokonano zwolnień w Państwa firmie/instytucji?
a. Tak, zwalnialiśmy pracowników
b. Nie

proszę przejść do pytania nr 3

2. Jakie były przyczyny zwolnień/redukcji etatów w ostatnim półroczu? Proszę zaznaczyć
wszystkie właściwe
a. Negatywna ocena pracownika, niewywiązywanie się z obowiązków
b. Likwidacja stanowiska pracy (związana z restrukturyzacją, zmianami
technologicznymi lub organizacyjnymi, etc.)
c. Zła sytuacja ekonomiczna firmy/instytucji
d. Sezonowość produkcji i usług
e. Inne. Jakie?..........................................................................................................
3. Czy w ciągu ostatniego półrocza Państwa firma/instytucja zatrudniała nowych
pracowników?
c. Tak
d. Nie

proszę przejść do bloku pytań C

4. Jakie były główne przyczyny przyjmowania nowych pracowników w ostatnim
półroczu? (max 3 odp.)
a. Utworzenie nowych miejsc pracy
b. Sezonowe zatrudnienie
c. Uzupełnienie braków kadrowych powstałych w wyniku odejścia pracowników
d. Inne. Jakie?..........................................................................................................

C. Planowane zmiany w zatrudnieniu
1. Jakie są plany w Państwa firmie/instytucji odnośnie zatrudnienia na najbliższy rok?
A. Zwiększyć zatrudnienie
B. Zmniejszyć zatrudnienie
C. Zachować obecny poziom zatrudnienia
D. Nie wiem/trudno powiedzieć

proszę przejść do bloku pytań D

proszę przejść do bloku pytań D
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2. Proszę wskazać liczbę osób, jaka planują Państwo zatrudnić/zwolnić w najbliższym
roku oraz do trzech głównych zawodów, w ramach których przewidują Państwo
wzrost zatrudnienia i/lub zwolnienia w Państwa firmie/instytucji.
Jeżeli planują Państwo zarówno zatrudnienia, jak i zwolnienia należy wypełnić obie części tabeli, jeżeli
tylko zwolnienia lub tylko zatrudnienie – odpowiednią część: 3A w przypadku zatrudnienia, 3B –
zwolnień.

Liczba osób:

3A. Plany dotyczące zatrudnienia
Zawody, w których planują Państwo największą rekrutację (max 3)
1
2
3

□ nie dotyczy, planujemy tylko zwolnienia

Liczba osób

3B. Plany dotyczące zwolnień
Zawody, w których planują Państwo największe zwolnienia (max 3)
1
2
3

□ nie dotyczy, planujemy tylko zatrudnienie

D. Ocena młodych pracowników
1. Czy w ostatnim roku w Państwa firmie/instytucji zatrudniono lub zorganizowano staż
dla absolwenta/-ów (osoba do 12 miesięcy od zakończenia określonego etapu
edukacji) następujących szkół:
Typ szkoły

Tak

Nie

A. Gimnazjum
B. Zasadniczej szkoły zawodowej
C. Liceum ogólnokształcącego
D. Technikum
E. Uczelni wyższej
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2. Jak oceniają Państwo przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej?
Proszę dokonać oceny na skali, gdzie 1 oznacza bardzo źle a 5 – bardzo dobrze.
Proszę dokonać oceny przygotowania wyłącznie absolwentów szkół, których Państwo
ostatnio zatrudniali– zgodnie z pyt. 3
Typ szkoły

Nie dotyczy/nie
zatrudnialiśmy

1

2

3

4

5

A. Gimnazjum
B. Zasadniczej szkoły
zawodowej
C. Liceum
ogólnokształcącego
D. Technikum
E. Uczelni wyższej

Metryczka
1. Główna branża przedsiębiorstwa (kod sekcji PKD np. 5310Z lub opisowo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Forma własności firmy:
a. Osoba/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
b. Spółka prawa handlowego (akcyjna, sp. z o.o., inne)
c. Przedsiębiorstwo państwowe
d. Instytucja publiczna (szkoła, urząd, szpital, etc.)
e. Inne
3. Lokalizacja firmy:
a. Wieś
b. Miasto do 50 tys. mieszkańców
c. Miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

