ANKIETA dla pracodawców
W ramach projektu III.PB.19 pt.: „Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez
funkcjonalizację odzieży roboczej”. Działania projektowe prowadzone są w V Programie Wieloletnim
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
w latach 2020 – 2022
I. Metryczka ankietowanej Firmy
Nazwa Firmy:
....................................................................
Adres firmy
…………………………………………………………………
Osoba do kontaktu
…………………………………………………………………
Nr Telefonu
…………………………………………………………………
e-mail
…………………………………………………………………
Sposób wypełnienia ankiety: Proszę zaznaczyć X w wybranych rubrykach, możliwość wyboru wielokrotnego, w miejscach
kropek proszę o wpisanie krótkich uwag

II. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
1. Czy zatrudniacie Państwo osoby niepełnosprawne motorycznie?

□ tak

□ nie

2. Jaki rodzaj niepełnosprawności jest akceptowany przy planowaniu zatrudnienia w Państwa Firmie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy wśród zatrudnionych niepełnosprawnych są osoby poruszające się na wózkach

□

tak
4. W jakim wieku są obecnie zatrudnione w Państwa Firmie osoby niepełnosprawne?

□

□

□

□ nie

□

do 30 lat
30-45 lat
45-60
powyżej 60 lat
5. Rodzaj czynności zawodowych wykonywanych przez osoby niepełnosprawne zatrudnione w Państwa Firmie:

□ Praca biurowa
□ Praca na linii produkcyjnej
□ Inne , jakie………………………………………………………………………………………………………………………
6. Na jakich stanowiskach jest możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych motorycznie?

□ Pracownik biurowy
□ Pracownik produkcyjny
□ Inne , jakie………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Czy pracownicy niepełnosprawni mają specjalnie przystosowane stanowisko pracy

□ tak

□ nie

8. Czy pracownicy niepełnosprawni są wyposażeni w odzież roboczą ?

□ tak, ogólnie dostępną odzież roboczą
□ tak, odzież roboczą dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności
□ nie, pracują w stroju prywatnym (nie przysługuje im odzież robocza z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy)
9. Czy Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w testowaniu odzieży roboczej dla osób
niepełnosprawnych motorycznie opracowanej w ramach niniejszego projektu?

□ tak
………………………………………….
Data wypełnienia ankiety

□ nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Zapewniamy anonimowość i bezpieczeństwo danych. Gdy przystąpimy do etapu testowania odzieży, od potencjalnych użytkowników będzie
dodatkowo pozyskiwana zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych.

