Bydgoszcz, data…………………………..

ANKIETA DLA ORGANIZATORA STAŻU współpracującego z PUP Bydgoszcz
w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy
i powiecie bydgoskim (IV)” Działanie 8.1 RPO WK-P 2014-2020 współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Ankieta nie zwalnia organizatora od obowiązku wydania Stażyście na zakończenie stażu opinii – zgodnie ze wzorem PUP)

W związku z organizacją miejsc stażu w Państwa firmie, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która
ma na celu m.in. poznanie Państwa opinii na temat współpracy z urzędem. Wyniki ankiety będą przedstawione
w formie zbiorczych zestawień, bez wskazania danych firmy.
1.

(imię i nazwisko albo nazwa organizatora - zgodnie ze wskazaniem we właściwych dokumentach np. odpisie KRS)

(adres siedziby organizatora - zgodnie ze wskazaniem we właściwych dokumentach np. odpisie KRS)
2. Osoba do kontaktu: …………………………………………………………..
3. Nr umowy zawartej z PUP: UmSTAZ/20/……..

1. Czy jest Pan/i zadowolony/a z pracy wykonywanej przez Stażystę?
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Trudno powiedzieć
4. Raczej nie
5. Zdecydowanie nie
2.Proszę uzasadnić, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jakimi cechami charakteryzuje się osoba odbywająca staż w Pana/i firmie?
Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które Pana/i zdaniem dotyczą osoby odbywającej staż

1. Punktualność
2. Solidność w realizacji obowiązków
3. Aktywność i inicjatywa w działaniu
4. Duża gotowość do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych
5. Trudności w kontaktach z otoczeniem
6. Brak aktywności i inicjatywy w działaniu
7. Brak gotowości do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych
8. Brak punktualności
9. Inne, jakie: …………………………………….………………………………………………………….
4. Proszę zaznaczyć pozytywne strony zawarcia umowy stażowej z urzędem pracy:
Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które Pana/i dotyczą

1. Możliwość sprawdzenia i pozyskania nowego pracownika
2. Możliwość przyuczenia pracownika do wykonywania zawodu

3. Brak wydatków związanych z wynagrodzeniem stażysty i składkami ZUS przez okres trwania
umowy
4. Inne, jakie: ………………………………………….…………………………………………………….
5. Proszę zaznaczyć negatywne strony zawarcia umowy z urzędem pracy:
Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które Pana/i dotyczą

1. Zbyt krótki okres stażu
2. Zbyt długi okres stażu
3. Zbyt długi okres utrzymania miejsca pracy po wygaśnięciu umowy
4. Dużo formalności
5. Brak uwag
6. Inne, jakie: ……………………………….…………………………………………………...………….
6. Czy w trakcie realizacji umowy doszło do przerwania stażu?
1. Nie
2. Tak, z powodu:
…………………………………………………………………………………………………………………
METRYCZKA
M.1. Wielkość przedsiębiorstwa:
1. do 9 zatrudnionych osób
2. od 10 do 49 zatrudnionych osób
3. od 50 do 249 zatrudnionych osób
4. powyżej 250 zatrudnionych osób

M.2. Okres funkcjonowania na rynku:
1. do 1 roku
2. od 1 do 5 lat
3. od 6 do 10 lat
4. powyżej 10 lat

M.3. Działalność firmy (Sekcja PKD):
Proszę o wskazanie odpowiedzi znakiem „x” w ostatniej kolumnie tabeli
SEKCJA PKD
SEKCJA A
SEKCJA B
SEKCJA C
SEKCJA D
SEKCJA E
SEKCJA F
SEKCJA G
SEKCJA H
SEKCJA I
SEKCJA J
SEKCJA K
SEKCJA L
SEKCJA M
SEKCJA N
SEKCJA O
SEKCJA P
SEKCJA Q
SEKCJA R
SEKCJA S
SEKCJA T
SEKCJA U

Odpowiedź

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
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, włączając
motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Organizacje i zespoły eksterytorialne

Wypełnioną ankietę proszę zwrócić do PUP Bydgoszcz, ul. Toruńska 147, pokój 108, I piętro, po zakończeniu umowy.

