
Ankieta
Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie Twojej opinii na temat pracy w naszej firmie. Jej 
wypełnienie zajmie Ci ok. 5 minut. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie udzielone odpowiedzi są 
poufne i posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Gwarantujemy, że każda opinia 
zostanie przeczytana i wzięta pod uwagę.
 Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

1. Jakie zajmujesz stanowisko?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Pracownik szeregowy

Asystent

Specjalista

Kierownik

Dyrektor

Inne ........................

2. W jakim dziale pracujesz?

3. Jaki jest Twój okres zatrudnienia w firmie?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Mniej niż 1 rok

1-3 lata

3-5 lat

5-10 lat

Powyżej 10 lat

4. Czy na Twoją wydajność pracy ma wpływ styl kierowania Twojego bezpośredniego
przełożonego?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Tak

Nie

NIe wiem
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5. Oceń na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami związanymi z pracą w naszej
firmie?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Zdecydowanie
się nie

zgadzam

Raczej
się nie

zgadzam

Ani się nie
zgadzam,

ani się
zgadzam

Raczej
się

zgadzam

Zdecydowanie
się zgadzam

Zarządzający
firmą dokonują
zmian, które są
dobre dla mnie
Jestem osobiście
zaangażowany w
zmiany jakie są
wprowadzane w
firmie
Jestem
entuzjastycznie
nastawiony do
zmian w firmie
Widzę związek
między moją
pracą, a celami
jakie realizuje
firma
Wspieram
wartości firmowe
moją codzienną
pracą
Łatwo jest
uzyskać
informacje na
temat polityki
personalnej firmy
Moje pomysły są
rozważane przez
przełożonych
Warunki pracy
pozwalają mi na
efektywną
realizację moich
obowiązków
Jestem
zaangażowany w
decyzje, które
mają wpływ na
moją pracę
Moje obowiązki są
dla mnie
wyzwaniem
Bezpiecznie jest
mówić o tym co
myślę na temat
mojej pracy i firmy
Mam możliwość
rozwoju w tej
firmie
Mam jasno
określoną ścieżkę
kariery
Firma respektuje
moje życie
osobiste/rodzinne
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Zakres moich
obowiązków
odpowiada moim
rzeczywistym
zadaniom w firmie
Jestem uczciwie
wynagradzany za
moją pracę
Odczuwam stres
związany ze
swoją pracą

Zdecydowanie
się nie

zgadzam

Raczej
się nie

zgadzam

Ani się nie
zgadzam,

ani się
zgadzam

Raczej
się

zgadzam

Zdecydowanie
się zgadzam

6. Jak postrzegasz poszczególne aspekty związane z pracą w firmie?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

Bardzo
źle

Raczej
źle

Anie źle, ani
dobrze

Raczej
dobrze

Bardzo
dobrze

Zarządzający firmą
Współpraca z
bezpośrednim
przełożonym
Morale pracowników
Współpraca zespołowa w
firmie
Profesjonalizm
współpracowników
Opieka socjalna w firmie
Dodatkowe świadczenia
dla pracowników
Szkolenia oferowane
przez firmę
Atmosfera w pracy

Poziom wynagrodzenia
Wyposażenie stanowiska
pracy

7. Co według Ciebie powinniśmy zmienić, by poprawić efektywność naszej organizacji?

8. Czy jest coś jeszcze co chcesz nam przekazać?
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Technologia

Ankieta https://docs.google.com/forms/d/1QmwIV3VFLVaVS6Uweb0KmGu...

4 z 4 13.01.2020, 19:21


