Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu dla pracodawców
„Dobry Klimat dla Rodziny”
o Nagrodę Pary Prezydenckiej

ANKIETA PRACOWNIKA
w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”
o Nagrodę Pary Prezydenckiej
Niniejsza ankieta służy wyłonieniu w Konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” pracodawcy najbardziej
przyjaznego rodzinie. Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą nam ustalić, czy Twojemu pracodawcy udało się
stworzyć skuteczny system rozwiązań pozwalających na godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.
Ankieta jest anonimowa. Twój pracodawca nie będzie miał wglądu w Twoje odpowiedzi.
Instrukcja
Ankieta obejmuje dziewięć pytań. Przy pytaniach 1-8 należy wybrać jedną odpowiedź, zaznaczając ją krzyżykiem, a przy
ostatnim pytaniu – udzielić możliwie wyczerpującej odpowiedzi. Na końcu ankiety prosimy Cię o podanie podstawowych
informacji na swój temat. Odpowiedzi na te pytania ułatwią nam ocenę rozwiązań przyjaznych rodzinie, stosowanych
przez Twojego pracodawcę.
raczej
tak

tak

 
 
 









nie
1. Czy pomimo wykonywanej pracy masz dość czasu na życie rodzinne?
2. Czy masz możliwość dostosowania godzin pracy do swoich potrzeb rodzinnych?
3. Czy możesz wziąć urlop w terminie dogodnym dla Ciebie i Twojej rodziny?

raczej
nie

4.

Czy Twój pracodawca pomaga rodzicom w organizacji codziennej opieki nad
dzieckiem?

 





5.

Czy jako rodzic możesz w trudnej sytuacji liczyć na wsparcie materialne ze
strony Twojego pracodawcy?

 





6.

Czy Twój pracodawca troszczy się o pracowników przebywających na urlopach
rodzicielskich/wychowawczych oraz ułatwia im powrót do pracy?

 





7.

Czy w Twoim miejscu pracy świętowane są radosne wydarzenia życia
rodzinnego pracowników np. narodziny dziecka, ślub?

 





8.

Czy czujesz się tak samo traktowana(y) i ceniona(y) przez pracodawcę jak
pracownicy nie mający dzieci?

 





9.

Pytanie dodatkowe: Co wyróżnia Twojego pracodawcę w zakresie rozwiązań przyjaznych rodzicom?

Prosimy Cię jeszcze o udzielenie odpowiedzi na dwa poniższe pytania. Twoje odpowiedzi pozwolą nam lepiej
zrozumieć stosowane przez Twojego pracodawcę rozwiązania przyjazne rodzinie.
Twoja płeć?

Szczebel zajmowanego stanowiska?
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mężczyzna

niekierownicze
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Liczba dzieci do lat 14……………………………………
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej ankiety jest Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, będąca organizatorem Konkursu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Koordynatora Konkursu w celu realizacji Konkursu oraz w celach statystycznych
i archiwalnych.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

