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Wyraź swoją opinię na temat 
poniższych stwierdzeń: 

 
zdecydowanie 

się nie zgadzam 

 
nie zgadzam się 

 
zgadzam się 

 
zdecydowanie 

zgadzam się 

 
NIE DOTYCZY 

 
KOMUNIKACJA 
1. Ogólnie, komunikacja w 
Twojej jednostce  jest 
zadawalająca. 

     

2a. Komunikacja z Władzami 
Wydziału jest zadawalająca. 

     

2b. Komunikacja z 
pracownikami naukowo 
dydaktycznymi Wydziału jest 
zadawalająca. 

     

2c. Komunikacja z 
współpracownikami jest 
zadawalająca. 

     

2d. Komunikacja ze studentami 
Wydziału jest zadawalająca. 

     

 
ŚRODOWISKO PRACY 
3. Przestrzeń biurowa jest 
zadawalająca. 

     

4. Moje własne stanowisko 
pracy jest zadawalające. 

     

5. Posiadam odpowiednie 
narzędzia / sprzęt, aby móc 
wykonywać swoją pracę. 

     

6. Atmosfera pracy jest 
zadawalająca. 

     

 
PRZYDZIAŁ ZADAŃ 
7. Zadania poszczególnych 
pracowników są jasno 
określone.  

     

8. Cele, które należy osiągnąć, 
są jasno określone. 

     

9. Pracownicy Uczelni nie 
będący nauczycielami 
akademickimi są traktowani z 
szacunkiem, bez względu na 
pełnione przez nich funkcje. 

     

10. Biorę udział w 
podejmowaniu decyzji, które 
dotyczą mojej pracy. 

     

11. Posiadam właściwe 
kwalifikacje, aby wykonywać 
swoje zadania. 
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DZIAŁANIA POMOCNICZE 
12. Otrzymuję wystarczającą 
pomoc ze strony władz 
Wydziału 

     

13. Otrzymuję wystarczającą 
pomoc ze strony kadry 
naukowo-dydaktycznej. 

     

14. Otrzymuję wystarczającą 
pomoc ze strony moich 
współpracowników. 

     

15. Jestem zadowolony/-a z 
perspektyw rozwoju 
zawodowego, jakie posiadam. 

     

16. Jestem zadowolony/-a ze 
swoich zarobków.  

     

17. Moi współpracownicy 
chętnie sobie wzajemnie 
pomagają, nawet gdy nie 
należy to do ich służbowych 
obowiązków.  

     

 
WYDAJNOŚĆ I ORGANIZACJA PRACY 
18. Twoja jednostka działa 
sprawnie.  

     

19. Liczba pracowników jest 
wystarczająca, aby wykonać 
konieczną pracę. 

     

20. Ilość pracy do wykonania 
wpływa negatywnie na jej 
jakość.  

     

21. Promowana jest praca 
grupowa. 

     

22. Mój osobisty wkład spotyka 
się odpowiednim uznaniem. 

     

23. Moja jednostka 
współpracuje z innymi 
jednostkami pomocniczymi. 

     

24. Opinie władz na temat 
działania jednostki są 
pozytywne. 

     

25. Opinie studentów na temat 
działania jednostki są 
pozytywne. 

     

26. Opinie pracowników na 
temat działania jednostki są 
pozytywne. 

     

27. Opinie moich 
współpracowników na temat 
działania jednostki są 
pozytywne. 
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OPINIA WŁASNA 
28. Jestem zadowolony/-a z 
wykonywanej pracy. 

     

28. Jestem zmotywowany/-a, 
aby wykonywać swoją pracę 
samodzielnie i w 
odpowiedzialny sposób. 

     

 
30. Czy istnieje system ciągłego podnoszenia kwalifikacji? Jeżeli tak to jaki / opisz go_______________________ 
 
 
 

 
 
 
INNE KOMENTARZE i UWAGI: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data: ____________________ (dd/mm/rr) 
 
 
 
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 
 

 


