Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta rekrutacyjna.
P1. (NAZWA_FIRMY) Prosimy uzupełnić poniżej dane kontaktowe Państwa firmy.
Pola oznaczone * muszą zostać uzupełnione i są niezbędne do wystawienia certyfikatu udziału w Panelu.
Nazwa firmy*

P1a. (DANE_KONTAKTOWE_FIRMY) Jaki jest adres siedziby firmy
Województwo*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Poczta*
Ulica*
Numer domu*
Numer lokalu*

P1b. (E_MAIL_FIRMY)
Numer telefonu stacjonarnego*
(z nr kierunkowym)

__-_______

Numer telefonu komórkowego*

_________

Adres e-mail*

P1c. (STRONA_WWW)
Adres strony internetowej firmy

P3. (ROK_ZAŁOŻENIA) Prosimy wpisać poniżej rok założenia Państwa firmy*
Proszę wpisać liczbę w formacie RRRR.
Pola oznaczone * muszą zostać uzupełnione i są niezbędne do wystawienia certyfikatu udziału w Panelu.

P4. (WIELKOŚĆ_MIEJSCOWOŚCI) Prosimy zaznaczyć wielkość miejscowości, w której zlokalizowana
jest Państwa firma.
1. Teren wiejski
2. Miasto poniżej 10 tys. mieszkańców
3. Miasto 10 000 - 49 999 mieszkańców
4. Miasto 50 000 - 99 999 mieszkańców
5. Miasto 100 - 499 999 mieszkańców
6. Miasto 500 tys. mieszkańców lub większe
P5. (ZATRUDNIENIE1) Ile osób w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniała Państwa firma w marcu 2013
roku?*
Pola oznaczone * muszą zostać uzupełnione i są niezbędne do wystawienia certyfikatu udziału w Panelu.
na umowę o pracę na czas nieokreślony
na umowę o pracę na czas określony
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P5a. (ZATRUDNIENIE2) Ile osób zatrudniała Pana/i firma w marcu 2013 roku?*
na umowę zlecenie/ umowę o dzieło
w innej formie niż umowa zlecenie/o dzieło/umowa o pracę

P6. (NR_PKD) Prosimy wpisać kod PKD podstawowej działalności Państwa firmy*
(prosimy wpisać kod w formacie cztery cyfry + duża litera, np. 1111A, bez spacji oraz żadnych dodatkowych
znaków).
Kod PKD wymieniony jest w dokumencie potwierdzającym nadanie numeru w rejestrze REGON. Czynność
ta wykonana była podczas rejestracji/ zakładania Państwa firmy.
P7. (STANOWISKO) Proszę zaznaczyć, jakie stanowisko zajmuje Pan(i) obecnie w firmie?
1. Właściciel
2. Współwłaściciel
3. Prezes
4. Członek Zarządu
5. Dyrektor Generalny/Dyrektor Zarządzający
6. Inne stanowisko upoważniające do reprezentowania firmy - proszę wpisać, jakie?___________________
7. Inne stanowisko - proszę wpisać, jakie?_____________________________________________________
P7a zadajemy, jeśli w P7 wybrano więcej niż 1 odpowiedź z zakresu od 1 do 6.
W pytaniu pojawiają się jedynie te warianty odpowiedzi, które zostały zaznaczone w P7 – jeśli w P7 wybrano i
uzupełniono odpowiedź 6, to punkt 6 w pytaniu przyjmuje jego wartość
P7a. (KTÓRE_STANOWISKO_NAJWCZEŚNIEJ) Które ze wskazanych stanowisk objął(ęła) Pan(i)
najwcześniej?
1. Właściciel
2. Współwłaściciel
3. Prezes
4. Członek Zarządu
5. Dyrektor Generalny/Dyrektor Zarządzający
6. Inne stanowisko upoważniające do reprezentowania firmy - proszę wpisać, jakie?___________________
P7b zadajemy, gdy w P7 wybrano odpowiedź 7. Po zadaniu pytania P7b zakończyć ankietę.
P7b. (E_MAIL_SZEF) Udział firmy w badaniu jest możliwy jedynie za pośrednictwem osoby
zarządzającej firmą.
Prosimy o podanie kontaktu do osoby, z którą powinniśmy się skontaktować w celu uruchomienia ścieżki
rekrutacji Państwa firmy do badania.
Numer telefonu stacjonarnego*
(z nr kierunkowym)

__-_______

Numer telefonu komórkowego*

_________

Adres e-mail*
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Pytanie P8-P14 zadane, jeśli w pytaniu P7 wybrano tylko 1 odpowiedź z zakresu od 1 do 6, lub po
zadaniu pytania P7a.
P8. (OD_KIEDY_STANOWISKO_MIESIAC1) Od kiedy zajmuje Pan(i) wskazane stanowisko?
Prosimy podać miesiąc i rok.
miesiąc

P8a. (OD_KIEDY_STANOWISKO_ROK1) rok

P9. (OD_KIEDY_ZATRUDNIONY_MIESIAC) Od kiedy zajmuje Pan(i) wskazane stanowisko?
Prosimy podać miesiąc i rok.
miesiąc

P9a. (OD_KIEDY_ZATRUDNIONY_ROK) rok

P10. (IMIE_I_NAZWISKO) Prosimy o wpisanie Pana(i) imienia i nazwiska.
Bez podania tych danych nie będą mogli Państwo otrzymać imiennego certyfikatu udziału w Panelu Polskich
Przedsiębiorstw oraz imiennych zaproszeń do udziału w kolejnych edycjach Panelu.
Imię*
Nazwisko*

P12. (ROK_URODZENIA) Prosimy o wpisanie Pana(i) roku urodzenia.
P13. (WYKSZTAŁCENIE) Prosimy o zaznaczenie Pana(i) wykształcenia (chodzi o ostatni, najwyższy,
ukończony poziom).
0. nieukończone podstawowe
1. podstawowe
2. gimnazjalne
3. zasadnicze zawodowe (także SPR)
4. średnie ogólnokształcące
5. średnie zawodowe
6. policealne/pomaturalne
7. wyższe licencjackie/inżynierskie
8. wyższe magisterskie/lekarskie
9. studia doktoranckie bez stopnia doktora
10. stopień doktora
11. stopień doktora habilitowanego/ profesora nadzwyczajnego
12. profesor zwyczajny
13. odmowa odpowiedzi

3

Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta rekrutacyjna.
P14. (KIERUNEK_WYKSZTAŁCENIA) Jaki jest kierunek Pana(i) wykształcenia?
W przypadku wielu kierunków wykształcenia, prosimy podać ten, który jest w największym stopniu związany
z obecnie zajmowanym stanowiskiem.
[KOD: nie rotujemy]
1. ekonomiczne (np. ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość)
2. prawniczo-administracyjne
3. społeczne (np. psychologia, socjologia, nauki polityczne, pedagogika)
4. humanistyczne (np. filologia, historia, kulturoznawstwo)
5. techniczne (np. elektronika, informatyka, budownictwo, architektura)
6. przyrodnicze (np. biologia, chemia, nauki o rolnictwie, leśnictwo, ogrodnictwo)
7. ścisłe (np. fizyka, matematyka)
8. artystyczne (np. akademie sztuk pięknych, akademia muzyczna)
9. medyczne
10. inne – Proszę wpisać, jakie? ______________________________________________________________
P15. (E_MAIL) Prosimy o wpisanie Pana(i) danych kontaktowych, za pośrednictwem których
najwygodniej będzie Panu(i) otrzymywać informacje o kolejnych edycjach badania.
adres e-mail*
telefon komórkowy* +48

P15a. (TEL_STACJONARNY)
telefon stacjonarny (wraz z
numerem kierunkowym)

P16. (FORMA_ZAPROSZENIA1) W jakiej formie chciał(a)by Pan(i) otrzymywać zaproszenia do udziału
w kolejnych edycjach badania Panel Polskich Przedsiębiorstw?
Może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Tak

Nie

za pomocą wiadomości sms
za pomocą poczty e-mail
drogą telefoniczną

P17. (FORMA_ANKIETY) Która z poniższych form wypełniania ankiety jest dla Pana(i) najbardziej
dogodna?
1. ankieta internetowa (taka, jaką wypełnia Pan(i) w tej chwili)
2. ankieta telefoniczna (ankieta, którą przeprowadza ankieter w formie rozmowy telefonicznej)
3. ankieta pocztowa (ankieta papierowa przesyłana pocztą)
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Pytanie P18 zadane po pytaniu P17 lub ponownie po pytaniu P18a, jeśli zaznaczono w nim odpowiedź 1.
Jeśli w pytaniu P18 wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych – zakończyć ankietę.
P18. (ZGODA1)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w kwestionariuszu. Administratorem
rzeczonych danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej
81/83. Dane zbierane są do celów związanych z realizacją projektu badawczego Panel Polskich
Przedsiębiorstw. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zostałam/em poinformowana/y, że
przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest
dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w projekcie badawczym Panel Polskich
Przedsiębiorstw.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie kwestionariuszy badań oraz innych informacji dotyczących badania
Panel Polskich Przedsiębiorstw.
Pytanie P18a zadane, jeśli w P18 nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 w pytaniu P18a zakończyć ankietę.
P18a. (BRAK_ZGODY) Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z
rezygnacją z rejestracji w Panelu Polskich Przedsiębiorstw.
Czy chce Pan(i) zarejestrować swoją firmę w Panelu Polskich Przedsiębiorstw?
1. tak
2. nie
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