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ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY PRACODAWCÓW 

 

Szanowni Państwo! 

 

Celem ankiety jest określenie zakresu potencjalnej współpracy Urzędu z lokalnymi przedsiębiorcami 

oraz kierunków szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane do przygotowania analiz dotyczących zapotrzebowania 

pracodawców na określone formy wsparcia oferowane przez Urząd. 

 

Dane Firmy: 

Nazwa: 

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

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………..  E-mail: ……………………………………………. 

Liczba zatrudnionych pracowników: ………………………………………………………………… 

Rok rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: …………………………………………… 

Forma prawna przedsiębiorstwa: ……………………………………………………………………… 

Podstawowy rodzaj działalności firmy (wg. PKD): ............................................................................... 

 

Część I Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie 

 

1. W jaki sposób najczęściej rekrutują Państwo nowych pracowników do firmy? (proszę 

wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ przez urząd pracy 

□ przez agencje zatrudnienia 

□ korzystając z bazy dokumentów aplikacyjnych w firmie 

□ przez ogłoszenia w prasie 

□ przez ogłoszenia w Internecie 

□ z polecenia innych osób 

□ przez sieć kontaktów (networking) 

□ firma nie rekrutowała pracowników 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Co ma dla Państwa istotne znaczenie przy zatrudnianiu nowego pracownika? (proszę 

wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ wiek 

□ płeć 

□ okres pozostawania bez pracy 

□ kreatywność 

□ mobilność 

□ prezencja 

□ umiejętności interpersonalne 

http://www.pupradziejow.pl/
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□ kwalifikacje 

□ doświadczenie 

□ posiadane referencje 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Którą osobę z wymienionych poniżej grup osób bezrobotnych zatrudniliby Państwo w 

swojej firmie? 

□ do 25 roku życia 

□ długotrwale bezrobotną 

□ kobietę, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

□ niepełnosprawną 

□ bez kwalifikacji zawodowych 

□ bez doświadczenia zawodowego 

□ bez wykształcenia średniego 

□ po odbyciu kary pozbawienia wolności 

□ powyżej 50 roku życia 

□ żadną z wymienionych 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy mają Państwo trudności z zatrudnianiem odpowiednich pracowników? 

□ tak 

□ nie 

□ trudno powiedzieć 

 

Jeśli „tak”, proszę wskazać jakie trudności? 

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

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

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

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

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

 

5. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują Państwo zatrudniać cudzoziemców? 

□ tak 

□ nie 

□ nie wiem 

 

6. Czy w okresie ostatnich 3 lat współpracowali Państwo z PUP w Radziejowie? 

□ tak 

□ nie 

Jeżeli korzystali Państwo z usług PUP, proszę określić w jakim zakresie: 

□ pośrednictwo pracy        tak     nie 

□ poradnictwo zawodowe        tak     nie 

http://www.pupradziejow.pl/
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□ szkolenia        tak     nie 

□ staże        tak     nie 

□ refundowane formy zatrudnienia         tak     nie 

□ doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy       tak    nie 

□ Krajowy Fundusz Szkoleniowy        tak     nie 

□ Inne, jakie? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Czy są Państwo zadowoleni z jakości świadczonych usług? 

□ tak, ponieważ 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

□ nie, ponieważ 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Jeżeli nie korzystali Państwo z usług PUP, proszę określić z jakiego powodu? 

□ nie znam obszarów udzielanego wsparcia, zasad, oferty współpracy 

□ nie było takiej potrzeby 

□ nie miałem/am czasu 

□ jest zbyt duża biurokracja w zakresie 

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

□ inne powody, jakie? 

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

 

7. Czego oczekują Państwo od współpracy z PUP? (proszę wskazać maksymalnie 3 

odpowiedzi) 

□ szybkiego podejmowania decyzji 

□ kompetentnych i pozytywnie nastawionych pracowników 

□ przejrzystych informacji o świadczonych usługach 

□ indywidualnego podejścia do rozpatrywanej sprawy 

□ nawiązywania i utrzymywania stałego kontaktu przez pracowników PUP z Państwa 

firmą 

□ wsparcia finansowego w zakresie tworzenia miejsc pracy 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

http://www.pupradziejow.pl/
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8. Co, Państwa zdaniem, w największym stopniu podnosi lub podniosłoby jakość usług 

Urzędu Pracy? (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

□ bezpośrednie informowanie pracodawców o usługach świadczonych przez Urząd 

□ odpowiednie dopasowanie kandydatów do wymagań zawartych w ofercie pracy 

□ większe możliwości korzystania ze wsparcia finansowego, w jakim zakresie?  

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

□ organizacja targów pracy, jak często? 

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

□ szybkie załatwianie spraw 

□ stały kontakt pracowników urzędu z pracodawcami 

□ profesjonalna i przyjaźnie nastawiona kadra 

□ miła obsługa 

□ dobra organizacja pracy urzędu 

□ inne, jakie? 

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

 

9. Czy planują Państwo współpracę z PUP w Radziejowie w ciągu najbliższych 12 

miesięcy? 

□ tak 

□ nie 

 

10. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, proszę wskazać jakimi formami pomocy 

byliby Państwo zainteresowani?  

Informacje na temat zasad korzystania z  form wsparcia oferowanych przez Urząd są dostępne 

na naszej stronie internetowej www.pupradziejow.pl 

 

 Pomoc bez udziału środków finansowych 

□ pośrednictwo pracy (zgłaszanie ofert pracy, dobór osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy do zgłaszanych ofert, giełdy pracy) 

□ poradnictwo zawodowe (pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy, we wspieraniu rozwoju zawodowego 

pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych) 

 

 Wsparcie finansowe 

□ refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych 

 liczba osób ………………………. 

□ refundacja kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego 

 liczba osób ………………………. 

□ staż 

 liczba osób ………………………. 

□ grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego 

bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno 

dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, 

który w okresie 3 lat przez rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował 

http://www.pupradziejow.pl/
http://www.pupradziejow.pl/


            

 

 

___________________________________________________________________________ 

5 

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY  W RADZIEJOWIE 
ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów,  tel. (0-54) 285 32 69,fax. (0-54) 285 29 91 

http://www.pupradziejow.pl, e-mail: tora@praca.gov.pl 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwago na konieczność wychowywania 

dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną 

 liczba osób ………………………. 

□ świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 

skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie 

związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad 

osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako 

bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi                        

na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną 

 liczba osób ………………………. 

□ refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne                             

za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują 

zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 

 liczba osób ………………………. 

□ refundacja wynagrodzenia skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia 

 liczba osób ………………………. 

□ dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,                    

który ukończył 50 rok życia 

 liczba osób ………………………. 

□ szkolenia (dotyczy osób bezrobotnych, które po ukończeniu szkolenia zgodnego                       

z potrzebami Państwa firmy zostaną w niej zatrudnieni) 

 liczba osób ………………………. 

□ przeszkoleniem osoby bezrobotnej w ramach umowy trójstronnej (umowa zawarta 

pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucja szkoleniowa) 

 liczba osób ………………………. 

□ Krajowy Fundusz Szkoleniowy (finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników 

i pracodawcy) 

 liczba osób ………………………. 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Czy są Państwo zainteresowani wspieraniem zatrudnienia osób w wieku do 30 roku życia       

w ramach ( *formy realizowane na wniosek bezrobotnego): 

□ bonu stażowego* 

□ bonu szkoleniowego* 

□ bonu zatrudnieniowego* 

□ bonu na zasiedlenie* 

□ nie jesteśmy zainteresowani 

 

12. Czy są Państwo zainteresowani współpracą z PUP w ramach programu specjalnego? 

□ tak 

□ nie 

□ trudno powiedzieć ponieważ nie znam zasad realizacji programu specjalnego 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

http://www.pupradziejow.pl/
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Część II Potrzeby szkoleniowe pracodawców 

 

13. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują Państwo zmianę wielkości zatrudnienia? 

□ tak, zwiększenie zatrudnienia 

□ tak, zmniejszenie zatrudnienia 

□ nie, utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia 

□ brak sprecyzowanych planów 

 

14. Jeżeli planujecie Państwo zwiększyć zatrudnienie to proszę wskazać w jakich zawodach                 

i specjalnościach. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

15. Jakich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oczekują Państwo od przyszłych 

pracowników? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

16. Czy byliby Państwo zainteresowani zatrudnieniem osób bezrobotnych, które zostaną 

przeszkolone w zakresie i tematyce wskazanej przez Państwa? 

□ tak 

□ nie 

□ trudno powiedzieć 

□ inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Jeżeli „tak”, to proszę określić w jakiej tematyce 

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

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

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

 

17. W Państwa ocenie – jakie szkolenia i rodzaje uprawnień pozwoliłyby dostosować 

kwalifikacje osób bezrobotnych do potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

http://www.pupradziejow.pl/
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18. Czy Państwa firma planuje szkolić swoich pracowników w ramach środków z 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego? 

□ tak 

□ nie 

□ nie wiem 

 

19. Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe informacje prosimy składać do dnia 31 grudnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Radziejowie, ul. Kościuszki 20,22 88-200 Radziejów, za pośrednictwem 

faksu na numer 54 285 2991 lub e-mailem: m.jerys@pupradziejow.pl  

http://www.pupradziejow.pl/
mailto:m.jerys@pupradziejow.pl

