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ANKIETA

Szanowna Kole anko
Szanowny Kolego

W zwi zku z ci

ym rozwojem struktur Ko a Mazowieckiego OW SIMP, Zarz d Ko a

zwraca si z pro ba do osób zainteresowanych przyst pieniem, wsparciem merytorycznym i
wspólnym dzia aniem o wype nienie poni szej ankiety.
Ankieta jest skierowana zarówno do cz onków struktur SIMP jak równie osób ch tnych do
przyst pienia oraz przysz ych kandydatów na rzeczoznawców.
Ankieta ma na celu wytyczenie kierunku rozwoju Ko a w oparciu o zainteresowania i
potrzeby jego czynnych cz onków. Maj c na uwadze w pierwszej kolejno ci atwy wzajemny
kontakt, prosimy o podanie (czytelnie) adresu e-mail:
...............................................................................................................
Podajemy równie nowo powsta y adres e-mail Ko a Mazowieckiego OW SIMP:
mazowieckie@ow-simp.pl .
Prosimy o podanie, zakresu tematyki technicznej, która najbardziej Kole ank /Koleg
mog aby zainteresowa : Prosimy o wskazanie przynajmniej 5 tematów - oboj tnie, ogólnych
czy bardzo szczegó owych:
1…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….….....……
2…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
3…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
4…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………

Prosimy o podanie informacji, czy Kole anka/Kolega móg by zreferowa dla cz onków Ko a
jaki temat, przygotowa prezentacj lub zorganizowa wizyt w swoim zak adzie pracy ?
Na jaki temat:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jak Kole ance/Koledze wiadomo, g ówn imprez Oddzia u Warszawskiego SIMP s
Warszawskie Dni Techniki. W tym roku b
móg by Kolega/Kole anka dzia

one organizowane po raz 4-ty. W jaki sposób

na ich rzecz?

Tematyka: …………………………………………………………………………………….
Wizyta:
…………………………………………………………………………………………………
Wsparcie:
………………………………………………………………………………………………

Czy widzi Kole anka/Kolega kogo (osob , grup osób ), które mog aby pozyska i
zaproponowa cz onkowstwo w SIMP?

TAK / NIE

Je eli tak, to kogo ?
………………………………………………………………………………………………

Informujemy równie , i planowany jest cykl seminariów prowadzonych wspólnymi si ami
cz onków Ko a Mazowieckiego oraz prelegentów zaproszonych z zewn trz.

Odpowiedzi na ankiety mo na przesy
adres
e-mail: mazowieckie@ow-simp.pl

Dzi kujemy za odpowied .

tradycyjnie Poczt Polsk lub drog elektroniczn na

