Szanowni Państwo
Pytania z którymi zwracamy się do Państwa mają na celu poznanie Państwa opinii, poglądów i oczekiwań na temat lokalnego rynku pracy
Miasta Olsztyn oraz oczekiwań wobec instytucji publicznych działających na tym rynku. Państwa odpowiedzi powinny pomóc określić
zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydatów do pracy oraz zapotrzebowanie na usługi i instrumenty rynku
pracy. Badania są prowadzone przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego „Final Invest” Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi na zamówienie Miejskiego
Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wyniki badań będą opublikowane w postaci książkowej pt. „ Sytuacja i oczekiwania pracodawców w Mieście Olsztynie”, dostępnej
także na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy. W publikacji chcemy wymienić z podziękowaniem wszystkie biorące udział w badaniu
Firmy (za Państwa zgodą). Ale wyniki badania są całkowicie anonimowe - zostaną upublicznione wyłącznie w postaci zbiorczej na próbie
statystycznej 500 pracodawców Miasta Olsztyn bez możliwości identyfikacji badanej Firmy. Zdając sobie sprawę z Państwa ograniczeń czasowych,
zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę przy wypełnieniu kwestionariusza. Preferowanym i wygodnym, jak sądzimy, dla Państwa sposobem
będzie krótka (ok. 15-20 min) rozmowa telefoniczna z naszym ankieterem w sytuacji kiedy będziecie mieli Państwo wgląd na pytania
kwestionariusza umieszczone na stronie internetowej www.skipintro.pl. Jeśli formuła wywiadu telefonicznego będzie dla Państwa niewygodna
postaramy się umówić z Państwem w dogodnym miejscu i czasie na spotkanie osobiste w celu przeprowadzenia wywiadu. Liczymy na Państwa
wyrozumiałość i współpracę. W celu ewentualnych wyjaśnień lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: Dariusz Klimek – prezes zarządu Final
Invest Sp. z o.o. tel. 602 300 590 email:dklimek@konto.pl

KWESTIONARIUSZ WYWIADU
Badania „ Sytuacja i oczekiwania pracodawców w Mieście Olsztynie”
(odpowiedzi zaznaczamy w dowolny sposób np. poprzez podkreślenie lub wpisanie danych)

1. Proszę podać liczbę zatrudnionych pracowników aktualnie (wrzesień 2010)

oraz na dzień 31 grudnia 2009 i 2008 roku. Dla potrzeb badań w
całym Kwestionariuszu szerzej niż w Kodeksie Pracy definiujemy pracownika - jako zatrudnionego zarówno na podstawie umowy o pracę
jak i umowy cywilnoprawnej niezależnie od wymiaru czasowego zatrudnienia.
31.12.2008 ……………… 31.12.2009 …………………. 09.2010 …………………..
Uwaga. Odpowiedzi z tego pytania zostaną zagregowane (statystycznie) w cztery grupy firm zatrudniających: od 1 do 9 osób, od 10 do 49 osób, od
50 do 249 osób, 250 i powyżej co pozwoli zachować warunek anonimowości.
Jeśli Firma zatrudnia (wrzesień 2010) od 1 do 9 osób proszę przejść do pytania nr 2, jeśli 10 osób i powyżej do pytania nr 3

2. Proszę zaznaczyć lub uzupełnić informacje dotyczące struktury zatrudnionych pracowników we wrześniu 2010 (określamy stawiając znak X lub
wpisując dane w odpowiedniej kratce)

Struktura zatrudnionych
Stanowisko K – kadra kierownicza, S – specjalista lub samodz. stan. A – inni prac.
administracji P – stan. robotn. bezp. prod (usług, handlu) O – inni pracownicy na stan.
robotniczych
Rodzaj pracy (wpisać nazwę zawodu lub wykonywanej pracy)

Płeć K - kobieta, M – mężczyzna
Wykształcenie WM – wyższe mgr, WI lub WL – wyższe inżynierskie lub licencjackie,
PGO – szkoła ponadgimnazjalna o profilu ogólnym, PGZ – szkoła ponadgimnazjalna o
profilu zawodowym, G – gimnazjum, P – podstawowa
Wiek do 18, 18-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-60, pon.60
Staż w Firmie do 1 roku, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, pow.30
Rodzaj umowy N – umowa o pracę na czas nieokreślony, O - umowa o pracę na czas
określony, WP - umowa na czas wykonania określonej pracy, Z - umowa na zastępstwo,
AG - umowa z agencją pracy tymczasowej, UZ - umowa zlecenie, Inna – jaka (wpisać)
Wymiar czasu pracy P – pełny wymiar, N – niepełny
Czy zatrudniona osoba jest absolwentem ? ( pierwsza praca - do 6 miesięcy pracy)
T – tak N - nie
Czy zatrudniona osoba jest osobą pobierającą świadczenia emerytalne lub rentowe
? T – tak N - nie
Czy zatrudniona osoba jest osobą uczącą się (studiującą) ? T – tak N - nie
Czy zatrudniona osoba jest kobietą po urodzeniu dziecka (do wieku dziecka 4 lata)
? T – tak N - nie
Czy zatrudniona osoba jest osobą niepełnosprawną ? T – tak N - nie
Uwagi:

1

2

3

Kolejna osoba zatrudniona
4
5
6
7

8

9

3. Proszę zaznaczyć lub uzupełnić informacje dotyczące struktury zatrudnionych pracowników we wrześniu 2010 (określamy stawiając znak X lub
wpisując dane w odpowiedniej kratce). Jeśli łatwiejsze jest dla Firmy określenie liczbowe a nie procentowe proszę wpisać liczbę w dowolnym
miejscu określonego wiersza.
Struktura zatrudnionych
0

Szacunkowy odsetek zatrudnionych
≤
>
>
>
>
10%
10%
25%
50%
75%

RODZAJ UMOWY
Umowa o pracę na okres próbny
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
Umowa o pracę na czas określony
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
Umowa na czas wykonania określonej pracy
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
Umowa na zastępstwo
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
Umowa z agencją pracy tymczasowej
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
Umowa cywilnoprawna
w tym absolwenci:
w tym osoby 50+:
UWAGI:
SYSTEM PRACY
Podstawowy ( 8h na dobę ) jednozmianowy
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
Podstawowy ( 8h na dobę ) dwuzmianowy
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
Równoważny system czasu pracy (do 12h na dobę)
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
Równoważny system czasu pracy (do 16h na dobę)
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
Równoważny system czasu pracy (do 24h na dobę)
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
W ruchu ciągłym
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
Zadaniowy
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
Inny jaki …
w tym kobiety po urodzeniu dziecka do 4 lat:
UWAGI:
STANOWISKA
Kadra kierownicza
w tym kobiety:
Specjaliści, inżynierowie, pracownicy samodzielni i pokrewne
w tym kobiety:
Inni pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
w tym kobiety:
Pracownicy na stan. robotn. w bezp. produkcji (handlu, usług)
w tym kobiety:
Pracownicy na stan. robotniczych pomocniczych i obsługi
w tym kobiety:
UWAGI:
ZAWÓD lub RODZAJ PRACY (obowiązków) – proszę wpisać od 3 do 5 zawodów na których jest zatrudnionych najwięcej osób
…………………………………………………………………………………
w tym niepełnosprawni:
………………………………………………………………………………….
w tym niepełnosprawni:
………………………………………………………………………………….

100%

w tym niepełnosprawni:
………………………………………………………………………………….
w tym niepełnosprawni:
………………………………………………………………………………….
w tym niepełnosprawni:
UWAGI:
WYKSZTAŁCENIE
Wyższe magisterskie
w tym pobierający świadczenia emerytalne i rentowe:
Wyższe licencjackie lub inżynierskie
w tym pobierający świadczenia emerytalne i rentowe:
Szkoła ponadgimnazjalna o profilu ogólnokształcącym
w tym pobierający świadczenia emerytalne i rentowe:
Szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym
w tym pobierający świadczenia emerytalne i rentowe:
Gimnazjum
w tym pobierający świadczenia emerytalne i rentowe:
Szkoła podstawowa
w tym pobierający świadczenia emerytalne i rentowe:
UWAGI:
WIEK ZATRUDNIONYCH
Do 18 lat
w tym osoby uczące się i studiujące:
18 - 25
w tym osoby uczące się i studiujące:
26 - 30
w tym osoby uczące się i studiujące:
31 - 40
w tym osoby uczące się i studiujące:
41 - 50
w tym osoby uczące się i studiujące:
51 - 60
w tym osoby uczące się i studiujące:
Powyżej 60 lat
w tym osoby uczące się i studiujące:
UWAGI:
STAŻ W FIRMIE
Do 1 roku
w tym w pełnym wymiarze czasu pracy:
1 - 5 lat
w tym w pełnym wymiarze czasu pracy:
6 -10 lat
w tym w pełnym wymiarze czasu pracy:
11-20 lat
w tym w pełnym wymiarze czasu pracy:
21-30 lat
w tym w pełnym wymiarze czasu pracy:
Powyżej 30 lat
w tym w pełnym wymiarze czasu pracy:
UWAGI:
WYNAGRODZENIA
1317 – 1500 zł
1501 – 2000 zł
2001 – 2500 zł
2501 – 3000 zł
3001 – 4000 zł
4001 – 5000 zł
Powyżej 5000 zł
UWAGI:
Kolejne pytania dotyczą zarówno pracodawców zatrudniających od 1 do 9 osób jak i pracodawców zatrudniających więcej osób

4.

Czy Firma ma utworzony fundusz szkoleniowy umożliwiający korzystanie pracodawcy z refundacji szkoleń (art.69 Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) ?
a. TAK b. NIE

Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK proszę przejść do punktu

4b, jeśli NIE do punktu nr 4a a następnie 4b

4a. Powodem nie utworzenia funduszu szkoleń jest: (proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

brak wiedzy na temat funduszu szkoleń
pracownicy są szkoleni z innych pozyskanych środków zewnętrznych
Firma ma wystarczające środki własne na pokrywanie kosztów szkoleń
Firma nie ma aktualnie potrzeb szkoleniowych
nie wiem
inna przyczyna, jaka ………………………………………………………………………….

4b. Czy pracownicy brali udział w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez Firmę w 2008, 2009 roku lub III kwartałach 2010 roku? (dla
odpowiedzi pozytywnej wystarczy udział jednego pracownika w szkoleniu)
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK proszę przejść do punktu

4c a następnie 4d, jeśli zaznaczono NIE do punktu nr 4d

4c. Proszę o podanie danych dotyczących udziału pracowników w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez Firmę łącznie w 2008, 2009
roku i III kwartałach 2010 roku

Rodzaj szkolenia

Ilość osób która wzięła
udział
2008
2009
2010

Przeciętny czas trwania jednego szkolenia w godzinach
< 8h

1-2 dni

3-7 dni

8-14
dni

15-30
dni

> 30 dni

Administracyjno-biurowe np. sekretarka,
obsługa urządzeń biurowych, archiwista itp.
BHP i Przeciwpożarowe np. szkolenia okresowe
pracowników, szkolenia dla pracodawców,
udzielania pomocy przedmedycznej itp.
Budowlane np. murarz, tynkarz, glazurnik,
monter itp.
Handel i marketing np. techniki sprzedaży,
sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
profesjonalny handlowiec, magazynier z obsługą
programów fakturujących, obsługa kas fiskalnych
itp.
Językowe np. angielski itp.
Komputerowe np. podstawy obsługi komputera,
projektowanie i tworzenie stron www, AUTOCAD itp.
Kadry i płace np. obsługa kadrowo-płacowa itp.
Księgowość i finanse np. księgowość
komputerowa, obsługa programu, podstawy
księgowości, analiza finansowa itp.
Obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń np.
operator maszyn i urządzeń, obsługi suwnic,
kotłów itp.
Prawo np. zamówienia publiczne itp.
Spawania np. MAG, TIG itp.
Transport np. kursy kierowców różnych
kategorii, kierowca wózków, przewóz towarów
niebezpiecznych itp.
Zarządzanie np. komunikacja społeczna, biznes
plan itp.
Inne, jakie ….
Inne, jakie ….

4d. Czy w Państwa Firmie występowały bariery (trudności) w organizacji szkoleń ?
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK proszę przejść do punktu

4e, jeśli NIE do punktu nr 4f

4e. Proszę o określenie rodzaju i przyczyn występowania barier ? (należy zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi)
niewystarczające środki finansowe
brak zainteresowania pracowników podnoszeniem kwalifikacji
brak dostępnych na rynku lokalnym (Olsztyn) określonych szkoleń
w firmie jest rodzaj (system) pracy nie uzasadniający ponoszenia kosztów szkoleń (praca sezonowa, proste prace nie wymagające
specjalistycznych szkoleń, zatrudnianie imigrantów itp.)
e.
duża fluktuacja nie uzasadniająca ponoszenia kosztów szkoleń
Jeśli zaznaczono odpowiedź „c” proszę przejść do pytanie 4f, jeśli nie zaznaczono „c” proszę przejść do pytania nr 5
a.
b.
c.
d.

4f. Proszę wskazać jakie szkolenia powinny się znaleźć w ofercie instytucji szkolących:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy Firma zwalniała i przyjmowała osoby do pracy w okresie 2008 – III kwartały 2010r. (dla pozytywnej odpowiedzi wystarczającym jest fakt
zwolnienia lub przyjęcia nawet jednej osoby)
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK proszę przejść do punktu 5a, 5b,

5c jeśli NIE do punktu nr 5e

5a. Proszę określić strukturę zwalnianych i przyjmowanych osób do pracy w okresie 2008 – III kw. 2010r.
Struktura przyjmowanych i zwalnianych osób

Liczba przyjmowanych i zwalnianych ogółem
w tym na (ze) stanowiska:

w tym:
w tym kobiet po urodzeniu
dziecka do 4 lat:
w tym w wieku

w tym:
1. ze stażem ogółem w
przypadku przyjmowanych
2. stażu w Firmie w przypadku
zwalnianych:
w tym absolwentów:
w tym niepełnosprawnych:
w tym z rodzajów
prac/zawodów:
(wpisać 3-5 zawodów)

kierownicze
specjalistów, inżynierów, samodzielne i
podobne
inne administracyjne
robotnicze
bezpośredniej
produkcji
(handlu, usług)
robotnicze obsługi produkcji (handlu,
usług)
kobiety
mężczyźni

do 18
19-25
26-30
31-40
41-50
51-60
pow.60
do 1 roku
1-5 lat
6-10 lat
11-20 lat
21-30 lat
pow. 30 lat

…
…
…
…

w tym posiadających
wykształcenie:

w tym osoby uczące się
/studiujące:
w tym osoby pobierające
świadczenia emerytalne lub
rentowe:
w tym osoby o
umiejętnościach:

…
wyższe mgr
wyższe licencjackie, inżynierskie
ponadgimnazjalne ogólne
ponadgimnazjalne zawodowe
gimnazjalne
podstawowe

wysokich
niskich

Liczba osób przyjmowanych
do pracy w okresie:
2008
2009
III kw.
2010

Liczba osób zwalnianych z
pracy w okresie:
2008
2009
III kw.
2010

5b.

Proszę określić przyczyny przyjęć i zwolnień pracowników. Proszę zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi.

Przyczyny przyjęć

Przyczyny zwolnień

a. wolne stanowiska pracy w wyniku odejść pracowników
b. praca sezonowa lub nierytmiczna ( w pewnych okresach spiętrzanie
zamówień )
c. rozwój (rozbudowa) całej Firmy lub jej części
d. zmiana lokalizacji (siedziby) całości lub części Firmy
e. chęć pozyskania osób o wyższych kwalifikacjach
f. chęć pozyskania osób o niższych wynagrodzeniach

a. praca sezonowa lub nierytmiczna ( w pewnych okresach spiętrzanie
zamówień )
b. zmniejszenie zapotrzebowania na pracę w wyniku kryzysu gospodarczego
c. likwidacja (przeniesienie) części Firmy w inne miejsce
d. reorganizacja (restrukturyzacja) Firmy – likwidacja części stanowisk, fuzje
itp.
e. trudne warunki pracy (praca ciężka fizycznie, uciążliwe warunki
środowiska)
f. niski wynagrodzenia w stosunku do oczekiwań
g. istnienie „konkurencji” na lokalnym rynku pracy oferującej lepsze warunki
pracy
h. problemy z dyscypliną niektórych pracowników
i. problemy z wydajnością niektórych pracowników
j. rozwój (rozbudowa) całej Firmy lub jej części
k. zmiana lokalizacji (siedziby) całości lub części Firmy
l. chęć pozyskania osób o wyższych kwalifikacjach
ł. chęć pozyskania osób o niższych wynagrodzeniach

g. ……
h. ……

m. …..
n. …..

5c. Czy w okresie 2008 – III kw. 2010 Firma zatrudniła absolwenta (ów) ?
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono TAK proszę przejść do punktu

5d jeśli zaznaczono NIE proszę przejść do punktu nr 5e

5d. Proszę ocenić stan przygotowania zawodowego przyjmowanego absolwenta (ów). W przypadku więcej niż jednego absolwenta należy ocenę
uogólnić lub wskazać opinię dominującą.
a. absolwent (ci) bardzo dobrze przygotowany zawodowo, co skutkowało szybkim wdrożeniem absolwenta w zakres jego pracy (obowiązków)
b. absolwent (ci) stosunkowo dobrze przygotowany zawodowo, występowały braki w związane z:
- podstawową wiedzą teoretyczną związaną z wykonywaną pracą
- podstawowymi umiejętnościami praktycznymi
- wiedzą na temat nowych rozwiązań w określonej dziedzinie techniki, technologii, ekonomii itp.
- wiedzą na temat organizacji przedsiębiorstwa, prawa pracy itp.
- …………………………………………………………………………………………………………
c. absolwent słabo przygotowany zawodowo, występowały znaczne braki w związane z:
- podstawową wiedzą teoretyczną związaną z wykonywaną pracą
- podstawowymi umiejętnościami praktycznymi
- wiedzą na temat nowych rozwiązań w określonej dziedzinie techniki, technologii, ekonomii itp.
- wiedzą na temat organizacji przedsiębiorstwa, prawa pracy itp.
- …………………………………………………………………………………………………………

5e. Czy w Pana(i) Firmie występowały przypadki odrzucania i/lub trudności w przyjęciach kandydatów do pracy ?
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono odpowiedź TAK proszę przejść do punktu 5f, jeśli NIE do punktu nr 6

5f. Proszę określić przyczyny odrzucania kandydatów do pracy i trudności w przyjęciach pracowników w okresie 2008 – III kw. 2010r. (jeśli nie
występowały przypadki odrzucania i/lub trudności w przyjęciach należy zaznaczyć w poniższej tabeli odpowiedzi a.)

Przyczyny odrzucania kandydatów do pracy

Trudności w przyjęciach pracowników

(wypełniamy jeśli taki przypadek odrzucenia wystąpił, jeśli nie
zaznaczamy a.)
a. nie występowały przypadki odrzucania kandydata do pracy
b. nie było zapotrzebowania na pracowników (wolnych miejsc pracy)
b. zapotrzebowanie na pracowników było ale wykształcenie nie
odpowiadało potrzebom
c. zapotrzebowanie na pracowników było ale doświadczenie nie
odpowiadało potrzebom
d. zapotrzebowanie na pracowników było ale inne umiejętności nie
odpowiadały potrzebom
e. zapotrzebowanie na pracowników jest było ale oczekiwania płacowe
kandydatów były zbyt wysokie
f. zapotrzebowanie na pracowników było ale oczekiwania kandydatów co
do innych warunków (pozapłacowych) były nie do zaakceptowania
g. ……

(wypełniamy jeśli takie przyjęcia lub trudności występowały, jeśli nie
zaznaczamy odpowiednio a lub b.)
a. nie występowały przyjęcia pracowników
b. nie występowały trudności w przyjmowaniu pracowników
c. brak pracowników w niektórych zawodach (specjalnościach) na lokalnym
rynku pracy
d. niskie w ocenie kandydatów płace
e. trudne warunki pracy (praca ciężka fizycznie, monotonna, uciążliwe warunki
środowiska itp.)
f. istnienie „konkurencji” oferującej lepsze warunki pracy w tym wyższe
wynagrodzenia
g. zbyt wysokie oczekiwania kandydatów do pracy w szczególności co do
wynagrodzeń
h. zła „opinia” o warunkach pracy w Firmie
i. niewielka Firma lub na etapie rozwoju nie spełniająca oczekiwań części
kandydatów co do możliwości kariery

h. ……
j. ……

6. Czy Firma zamierza zatrudniać w najbliższych latach pracowników ?
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono TAK proszę przejść do punktu 6a, jeśli zaznaczono NIE proszę przejść do punktu nr 7

6a.

Proszę określić planowaną wielkość przyjęć i ich strukturę.

2011
zawody (specjalności)
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
planowana ilość osób
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….
wymagane wykształcenie
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….
wymagane doświadczenie w latach
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….
inne wymagania (np. cechy osobowościowe itp.)
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………

2012
zawody (specjalności)
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
planowana ilość osób
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….
wymagane wykształcenie
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….
wymagane doświadczenie w latach
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….
inne wymagania (np. cechy osobowościowe itp.)
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………

6b.

Proszę określić przyczyny planowanych przyjęć pracowników.
a. wolne stanowiska pracy w wyniku odejść pracowników
b. praca sezonowa lub nierytmiczna ( w pewnych okresach spiętrzanie zamówień )
c. rozwój (rozbudowa) całej Firmy lub jej części
d. zmiana lokalizacji (siedziby) całości lub części Firmy
e. chęć pozyskania osób o wyższych kwalifikacjach
f. chęć pozyskania osób o niższych wynagrodzeniach
g. ……
h. ……

7.

Czy Firma zamierza zwalniać w najbliższych dwóch latach pracowników ?
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono TAK proszę przejść do punktu 7a, 7b a następnie 8 jeśli zaznaczono NIE proszę przejść do punktu nr 8

7a.

Proszę określić planowana wielkość zwolnień i struktura.

2011
Zawody w których będzie występować redukcja (specjalności)
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
planowana ilość zwalnianych osób
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ……….

2012
Zawody w których będzie występować redukcja (specjalności)
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
planowana ilość zwalnianych osób
1……… 2 ……… 3 ……… 4 ………. 5 ………

7b. Proszę określić przyczyny zwolnień pracowników w najbliższych 2 latach
a. praca sezonowa lub nierytmiczna ( w pewnych okresach spiętrzanie zamówień )
b. zmniejszenie zapotrzebowania na pracę w wyniku kryzysu gospodarczego
c. likwidacja (przeniesienie) części Firmy w inne miejsce
d. reorganizacja (restrukturyzacja) Firmy – likwidacja części stanowisk, fuzje itp.
e. trudne warunki pracy ( praca ciężka fizycznie, uciążliwe warunki środowiska )
f. niski wynagrodzenia w stosunku do oczekiwań
g. istnienie „konkurencji” na lokalnym rynku pracy oferującej lepsze warunki pracy
h. problemy z dyscypliną niektórych pracowników
i problemy z wydajnością niektórych pracowników
j. rozwój (rozbudowa) całej Firmy lub jej części
k. zmiana lokalizacji (siedziby) całości lub części Firmy
l. chęć pozyskania osób o wyższych kwalifikacjach
ł. chęć pozyskania osób o niższych wynagrodzeniach
m. …..
n. …..

8. Czy w Firmie występują aktualnie wolne stanowiska pracy ?

a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono TAK proszę przejść do punktu 8

a następnie 9 jeśli zaznaczono NIE proszę przejść do punktu nr 9

8a. Proszę określić ilość wolnych miejsc pracy aktualnie i na koniec 2008 i 2009 oraz ich strukturę. Jeśli nie występują i/lub nie będą
występowały proszę wpisać w miejsce „Całkowita liczba wolnych miejsc na koniec .. „ cyfrę 0.
XII 2008
Całkowita liczba wolnych miejsc na koniec XII 2008 …………..
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie * …. Inne oczekiwania ...........
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
XII 2009
Całkowita liczba wolnych miejsc na koniec XII 2009 …………..
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Aktualnie IX/X 2010
Całkowita liczba wolnych miejsc aktualnie …………..
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
Zawód …………………… Liczba wolnych miejsc ……. Wymagane doświadczenie …. Inne oczekiwania ............
* wymagane doświadczenie w latach na takim, lub podobnym stanowisku (zawodzie)

9. Zakładając, że pracownik, w szczególności absolwent, ma określony poziom kwalifikacji i umiejętności proszę wskazać jakie z nich
Pana(i) zdaniem są najbardziej pożądane w pracy w Pana(i) Firmie ? Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź a i/lub jedną b.
a.1. wszechstronna wiedza związana nie tylko z wykonywanym zawodem
a.2. wiedza wąsko wyspecjalizowana ale pogłębiona w jednej tylko specjalności
b.1. pożądana szeroka wiedza teoretyczna, praktyki nauczy się pracownik na stanowisku
b.2. pożądana maksymalna wiedza praktyczna, nawet kosztem poziomu wiedzy teoretycznej

10. Proszę wskazać, które z wymienionych usług i instrumentów urzędu pracy Pan(i) zna i z których Pana(i) Firma korzystała?
Usługi i instrumenty UP

Znajomość zasad
korzystania
Nie

Pośrednictwo pracy – pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o
poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega m.in. na udzieleniu
pracodawcy pomocy w doborze kandydatów do pracy.
Dofinansowanie przedsiębiorcy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych
zatrudnionych pracowników
Zatrudnienie bezrobotnego który ukończył określone studia podyplomowe
finansowane ze środków Funduszu Pracy. Uprawdopodobnienie zatrudnienia,
następuje w wyniku złożenia przez pracodawcę pisemnej deklaracji zatrudnienia
bezrobotnego
Zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych - subsydiowana
forma zatrudnienia bezrobotnych w ramach umowy cywilno - prawnej zawartej
pomiędzy pracodawcą a Prezydentem
Przyjmowanie osoby bezrobotne na staż - nabywanie przez bezrobotnego
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w
miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą
Szkolenie pracowników z utworzonego funduszu szkoleniowego -pracodawcy
w ramach posiadanych środków mogą tworzyć zakładowy fundusz szkoleniowy

Słaba

Tak

Wykorzystanie w
okresie 2008 – IX/X
2010
Nie
1 raz
≥2
razy

(możliwość refundacji z Funduszu Pracy) przeznaczony na finansowanie lub
współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców
Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla
zatrudnionego bezrobotnego
Otrzymanie przez bezrobotnego jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej
Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania - Prezydent może
dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów
przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego
dorosłych, szkolenia, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub
wykonywania prac społecznie użytecznych
Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek
na ubezpieczenia społeczne - to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek w związku z
zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
Zatrudnienie wspierane – zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu
uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji
Społecznej. UP refunduje pracodawcy poniesione koszty zatrudnienia
skierowanego uczestnika przez okres 12 miesięcy
Zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych (jeśli pracodawca
jest organizacją pozarządowych lub spółką wodną
Inne, jakie …
Inne, jakie …

11. Proszę wskazać źródła wiedzy na temat pomocy oferowanej pracodawcom.
a. media (TV, radio, prasa)
b. internet
c. pracownicy Urzędu Pracy
d. znajomi
e. inne osoby

12. Czy korzystała

Pana(i) Firma z usług Urzędu Pracy w okresie 2008 – IX 2010 roku ?

a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono TAK proszę przejść do punktu 12

a, 12b (ew.12c) następnie 13, jeśli NIE proszę przejść do punktu nr13

12a. Proszę wskazać przyczyny korzystania z usług Urzędu Pracy w Olsztynie:
a. jest to jeden z podstawowych sposobów pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy
b. jest to jeden z podstawowych sposobów uzyskania doradztwa co do zatrudniania pracowników
c. zatrudnianie bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie związane jest często z uzyskiwaniem z reguły czasowego finansowania ich
zatrudnienia lub dokształcania
d. współpraca pozwala skorzystać z instrumentów finansujących tworzenie miejsc pracy
e. inne powody, jakie …..

12b. Jeśli z poprzednich odpowiedzi wynika że nie korzysta Pana(i) Firma z usług Urzędu Pracy proszę wskazać powody:
a. brak dostatecznej informacji na temat usług i instrumentów i sposobów korzystania z nich
b. nie ma takiej potrzeby w mojej Firmie
c. brak było odpowiadającej mi oferty w zakresie usług i instrumentów
d. korzystam z agencji pośrednictwa pracy
e. inne powody, jakie ……

12c. Jeśli w pytaniu poprzednim (12b) wskazano odpowiedź c. „brak było odpowiadającej mi oferty w zakresie usług i instrumentów”
proszę określić jakich usług i instrumentów brakuje w ofercie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy Pana(i) Firma zatrudniała w okresie 2008-IIIkw. 2010 pracowników za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie ?
a. TAK b. NIE
Jeśli zaznaczono TAK proszę przejść do punktu 13a, 13b a następnie do metryczki, jeśli NIE proszę przejść do metryczki

13a.

Proszę określić poziom zadowolenia z pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu w porównaniu z oceną pozostałych
pracowników.
a. nie występują różnice, Firma tak samo zadowolona z pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu jak i pozostałych
pracowników
b. występują różnice, Firma jest bardziej zadowolona z pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu w stosunku do pozostałych
pracowników

c. występują różnice, Firma jest mniej zadowolona z pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Urzędu w stosunku do pozostałych
pracowników

13b. Jeśli Firma korzystała z usług Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w okresie 2008 – III kw. 2010 proszę ocenić stopień
skomplikowania stosowanych przez urząd procedur. Jeśli nie korzystała zaznaczamy odpowiedź c.
a. odpowiednie
b. zbyt skomplikowane, wymagają upraszczania
c. nie korzystała

METRYCZKA

1. Siedziba Firmy
a.
na terenie Miasta Olsztyna
b. na terenie powiatu olsztyńskiego
c.
poza terenem Miasta i powiatu olsztyńskiego
2. Rodzaj Firmy
a.
przemysłowa
b. budowlana
c.
usługowa
d. inna, jaka ………
3. Firma o znaczeniu (rynek zbytu)
a.
lokalnym (miasto, powiat)
b. lokalnym (teren województwa)
c.
krajowym
d. międzynarodowym
4. Wielkość sprzedaży rocznej (na podstawie 2009)
a.
do 500 tys. zł
b. od 500 tys. zł do 1 mln zł
c.
od 1 do 10 mln
d. od 10 do 50 mln
e.
pow. 50 mln
5. Czy Firma odczuła skutek recesji gospodarczej, która wystąpiła od końca 2008 roku?
a.
nie
b. tak, w niewielkim stopniu
c.
tak, w znacznym stopniu
6. Kondycja Firmy
a.
dobra (firma notuje zyski, posiada pełną płynność finansową)
b. średnia
c.
słaba (firma notuje nie notuje zysków lub posiada ograniczoną płynność finansową)
d. firma w upadłości lub likwidacji
7. Forma własności
a.
prywatna
b. spółdzielcza
c.
komunalna
d. państwowa
e.
mieszana
8. Perspektywy rozwoju w ocenie właścicieli/zarządu Firmy na najbliższe lata
a.
rozszerzanie działalności
b. utrzymanie działalności na obecnym poziomie
c.
ograniczanie rozwoju działalności
d. likwidacja działalności
9. Zakres wsparcia ze środków publicznych w okresie 2008 – III kw. 2010
a.
dotacje
b. gwarancje
c.
umorzenia, odroczenia, rozłożenia w czasie płatności zobowiązań podatkowych
d. nie było
e.
inne, jakie ….
10. Zakres wsparcia ze środków UE w okresie 2008 – III kw. 2010 ( tylko realizowane, zrealizowane lub zatwierdzone projekty)
A. W ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013
a. Program Infrastruktura i Środowisko
b. Program Kapitał Ludzki
c. Program Innowacyjna Gospodarka
d. Program Rozwój Polski Wschodniej

e. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
f. Program Pomoc Techniczna
g. nie było
B. w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
g. Fundusz Spójności
h. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
i. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
j. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
k. Sektorowy Program Operacyjny Transport
l. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
ł. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III
m. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
n. SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
o. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006
p. nie było

Czy Pan(i) wyraża zgodę na opublikowanie w publikacji (bezpłatnie) ? Tak Nie
Jeśli zaznaczono Tak, proszę wypełnić poniższe punkty. Jeśli wyrażono zgodę na wymienienie np. tylko nazwy i adresu
proszę wpisać tylko nazwę i adres itp.
a. nazwy Firmy …………………………………………………………………………………………………………..
b.

adres Firmy ……………………………………………………………………………………………………………

c.

nazwisko i imię Kierownika Firmy (proszę podać imię, nazwisko i stanowisko)

……………………………………………………………………………………….
d. nazwisko i imię Odpowiadającego (proszę podać imię, nazwisko i stanowisko)
……………………………………………………………………………………….
Uwaga. Opublikowanie w żaden sposób nie pozwoli na identyfikowanie odpowiedzi gdyż wyniki badań będą upublicznione
w formie wyłącznie statystycznej.

