
 
 

Ankieta POPON "Nowe środki na ZFRON i ZFA" 
 

1. Status pracodawcy. 

Zakład Pracy Chronionej. 

Były Zakład Pracy Chronionej z prawem do zachowania ZFRON. 

Zakład Aktywności Zawodowej. 

Inny.  

2. Główna branża, w której działa pracodawca.  

Produkcja. 

Handel. 

Usługi. 

3. Zatrudnienie ogółem w etatach (średniomiesięczne zatrudnienie ogółem z marca 2022) 
– podaj ilość etatów pracowników ogółem. 

 

4. Czy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zatrudnienie ogółem  
w zakładzie? 

Jest na porównywalnym poziomie. 

Wzrosło. 

Zmalało.  

5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w etatach (średniomiesięczne zatrudnienie 
ogółem z marca 2022) – podaj ilość etatów osób niepełnosprawnych. 

 

 

6. Czy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych w zakładzie? 

Jest na porównywalnym poziomie. 

Wzrosło. 

Zmalało.  



 

7. Czy wiesz o możliwości zasilania ZFRON/ZFA środkami PFRON zgodnie z regulacją 
zawartą w nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i z dnia 24 lutego 2022 r. – 
regulacja z art. 33b? 

1). Tak wiem i korzystam. 

2). Tak wiem i zamierzam korzystać w przyszłości. 

3). Tak wiem ale nie zamierzam korzystać. 

4). Tak wiem ale nie mam prawa do korzystania.  

5). Nie wiedziałem o takiej możliwości. 

Dlaczego nie zamierzasz korzystać z możliwości zasilania ZFRON/ZFA środkami PFRON 
zgodnie z art. 33b ustawy o rehabilitacji? 

Nie potrzebuję dodatkowego zasilania ZFRON/ZFA. 

Zbyt skomplikowana, czasochłonna procedura ubiegania się o środki. 

Niska wysokość wsparcia.  

Obawa przed nadmiernym formalizmem oraz kontrolą przez PFRON sposobu 
wydatkowania tych środków.  

Inne. 

Nie dotyczy. 

Skąd dowiedziałeś o możliwości zasilania ZFRON/ZFA środkami PFRON zgodnie z art. 33b 
ustawy o rehabilitacji? 

Strony internetowe rządowe, mailing, newsletter wysyłany za pośrednictwem tych 
stron. 

Strony internetowe organizacji pozarządowych, związków pracodawców i inne, 
mailing, newsletter wysyłany za pośrednictwem tych stron.  

Prasa, media (radio, tv). 

Od znajomych, rodziny, sąsiadów – tzw. poczta pantoflowa. 

Trudno powiedzieć. 

8. Jak oceniasz nowe rozwiązanie uregulowane w art. 33b ustawy o rehabilitacji … ? (do 
wyboru pkt od 1 do 6)? 

1  2  3  4  5  6 

1 – jest to złe rozwiązanie, nikomu nieprzydatne 

6 – bardzo dobre, przemyślane rozwiązanie, umożliwiające finansowanie rehabilitacji 

Możesz zaznaczyć 

Trudno powiedzieć 

Brak zdania 

 

 



9. Jak oceniasz procedurę ubiegania się o środki (do wyboru pkt od 1 do 6)? 

1  2  3  4  5  6 

1 – bardzo trudna, skomplikowana i pracochłonna procedura 

6 – prosta procedura, łatwy wniosek, szybka realizacja 

Możesz zaznaczyć 

Trudno powiedzieć 

Brak zdania 

10. Jak oceniasz wysokość środków otrzymywanych w ramach art. 33b na osobę ( tj. 4 % 
najniższego wynagrodzenia) (do wyboru pkt od 1 do 6)? 

1  2  3  4  5  6 

1 – zbyt niska kwota 

6 – wystarczająca kwota  

Możesz zaznaczyć 

Trudno powiedzieć 

Brak zdania 

11. Twoje wnioski, uwagi, sugestie, co należałoby zmienić aby rozwiązanie wprowadzone 
do ustawy o rehabilitacji … w art. 33b było bardziej powszechne, skuteczne. 

 

 

 

 

 

 

Badanie nastrojów społecznych 

 

12. Jak widzisz przyszłość swojego zakładu w ciągu najbliższych 12 m-cy 

Jestem bardzo optymistycznie nastawiony, planujemy rozwój zakładu i wzrost 
zatrudnienia. 

Jestem spokojny o przyszłość i rozwój zakładu, utrzymamy zatrudnienie na analogicznym 
poziomie. 

Trudno powiedzieć. 

Trochę obawiam się przyszłości i zmiany w gospodarce. 

Jestem pełen obaw jeśli chodzi o przyszłość, obawiam się konieczności redukcji 
zatrudnienia. 

Planujemy reorganizację zakładu i redukcję zatrudnienia. 

 



 

13. Czy w przyszłym roku planujesz prowadzić działalność w obecnej formie – jako zpchr 
lub zaz? 

Tak jako zpchr. 

Tak jako zaz. 

Rozważamy rezygnację/utratę statusu. 

Nie dotyczy. 

Rozważam rezygnację/utratę statusu zpchr lub zaz. Napisz dlaczego. 

 

 

 

 

14. Czy w przyszłym roku, planujesz utrzymać ZFRON i zasilać go nowymi środkami? 

Tak planuję utrzymać ZFRON i zasilać go środkami z podatku dochodowego od os 
fizycznych (PIT 4). 

Tak planuję utrzymać ZFRON i zasilać go środkami z PFRON zgodnie a art. 33b ust o 
rehabilitacji. 

Planuję utrzymać ZFRON ale nie zamierzam go zasilać nowymi środkami. 

Nie – nie zamierzam utrzymywać prawa do dysponowania ZFRON. 

Trudno powiedzieć. 

Nie dotyczy. 

infor
Tekst maszynowy

infor
Tekst maszynowy
Inne.

infor
Tekst maszynowy
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