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ANKIETA BADAWCZA 

w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony” 

 

Ankieta służy określeniu potrzeb w zakresie możliwej pomocy dla aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy. 

 

 Proszę o wypełnienie niniejszej ankiety wg swojej najlepszej wiedzy i udzielenie odpowiedzi na wszystkie 

pytania. 

 

Dane podstawowe: 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu………………………..………………………………………………… 

 

 

1. Czy jest Pan/Pani zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna? 

 

Tak  Nie  

 

2. Czy aktualnie  szuka Pan/ Pani pracy? 

Tak, szukam  Nie, teraz nie szukam  

 

3. Jeśli zaznaczyła Pan/Pani „TAK”, proszę zaznaczyć jakiego rodzaju (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 

Praca  Praca w   Praca      Każda   

Praca z odpowiednim wynagrodzeniem  Praca spełniająca moje oczekiwania  

     Staż/ praktyka  

4. Preferowane przez Pana/Panią branże: 

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

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

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

 

5. Jakiej pracy na pewno nigdy Pan/Pani nie podejmie? 

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

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

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

 

 

6. Ile razy w ciągu ostatnich 6 m-cy rozmawiał/a Pan/ Pani w sprawie pracy z 

potencjalnym pracodawcą ? 

wcale  jeden raz  2 - -10 razy         kilkanaście razy  
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7. Czy firmy w regionie Pani/Pana miejsca zamieszkania oferują Pani/Pana zdaniem 

dobre warunki zatrudnienia? 

 

Tak, raczej dobre  Niezbyt dobre  Niektóre firmy dobre a inne złe  Nie wiem  

 

8. Jak daleko byłby Pan/Pani skłonny dojeżdżać do pracy (czas dojazdu)? 

 0,5 - 1  - 20 min  

 

9. Z jakich źródeł informacji najczęściej korzysta Pan/Pani w celu znalezienia 

pracy?(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 Internet  Prasa    

 Wizyty bezpośrednie w   

 

10. Czy mógłby Pan/Pani zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę? 

 

Tak, czasowo dopuszczam taką         Tylko, gdy z całą rodziną  

Jeśli    Tak  

 

11. Od czego Pan/ Pani zdaniem przede wszystkim zależy znalezienie pracy? (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

to kwestia przypadku, „szczęścia”   dobrego CV                  

pomocy innych   chęci i czasu przeznaczonego na szukanie     nie ode mnie  

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  

 

 
 


