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          „JeŜeli wolne społeczeństwo nie jest w stanie pomóc ubogiej 

większości, to nie ochroni teŜ garstki bogaczy”  

          /John F. Kennedy/ 
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Wstęp 

 

 

 Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja zawodowa                 

i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności orzeczonym w związku z upośledzeniem umysłowym, chorobą 

psychiczną lub autyzmem. Główne działania zakładu mają na celu przygotowanie 

w/w grupy pracowników  do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na 

otwartym rynku pracy. Ponadto zakład podejmuje działania mające na celu poprawę 

stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych, pomoc w ich usamodzielnieniu 

społecznym. PowyŜsze działania umoŜliwiają osobom niepełnosprawnym, między 

innymi podjęcie pracy co pozwala na lepsze funkcjonowanie.  

 Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu 

Śląskim został utworzony w grudniu 2008r. Łączny koszt utworzenie zakładu 

wyniósł 2.200.000zł. (dwa miliony dwieście tysięcy złotych). Powiat wodzisławski 

przeznaczył na utworzenie ZAZ kwotę 550.000zł. (pięćset pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), pozostałą część kwoty pozyskał ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego tj. 1.650.000 (milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

Zakład został umieszczony w byłym budynku szpitala a obecnie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, przy ulicy Wałowej. Prace adaptacyjne objęły 

przystosowanie pomieszczeń do potrzeb profesjonalnej pralni (bariera higieniczna) 

wraz z likwidacją barier architektonicznych. Zakład został wyposaŜony                      

w profesjonalne urządzenia pralnicze, magiel, suszarki. Równocześnie zapewniono 

odpowiedni sprzęt w sali rehabilitacyjnej.  
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I  

Podstawy prawne funkcjonowania zakładu 

 

Zakłady Aktywności Zawodowej funkcjonują w oparciu o następujące akty prawne: 

− ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (z późn. zm.) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r.  

w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej 

− Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27.06.2007r., Nr K(2007)3050 

 

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych                       

w Wodzisławiu Śląskim zostało wpisane w Strategię Rozwoju Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2008-2015. przyjętą uchwałą Nr XXI/263/2008 Rady 

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 czerwca 2008r. 

Uchwałą nr XXVI/328/2008 z dnia 20 października 2008r.  Rada Powiatu 

Wodzisławskiego podjęła decyzję o utworzeniu jednostki budŜetowej -  Zakładu 

Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim. Jednostce został nadany statut. Decyzją  

z dnia 18.12.2008r. Wojewoda Śląski przyznał Zakładowi Usług Pralniczych             

w Wodzisławiu Śląskim status Zakładu Aktywności Zawodowej.   
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II  

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ 

 

Zatrudnienie: 

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim  

zatrudnia 15 osób niepełnosprawnych, w tym 10 ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz 5 z umiarkowanym. Ponadto zatrudniamy 6 osób bez 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Rekrutacja pracowników 

niepełnosprawnych była realizowana przez zespół powołany przez Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego. W zakładzie występuje rotacja kadrowa pracowników                     

z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności. Spowodowane jest to faktem, iŜ od 

momentu rozpoczęcia działalności tj. od grudnia 2008r. dwie osoby podjęły 

zatrudnienie na chronionym rynku pracy, cztery osoby ze względu na stan zdrowia 

zrezygnowały z zatrudnienia, jedna osoba utraciła orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Pracownicy zakładu rekrutują się  z Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z Wodzisławia Śląskiego oraz Gorzyc, Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim a takŜe z osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu 

Śląskim. Powstanie zakładu między innymi poprawiło efektywność pracy warsztatów 

terapii zajęciowej oraz zmniejszyło znacznie ilość osób oczekujących na przyjęcie do 

WTZ.     

 

Działania na rzecz zatrudnienia:  

Terapeuci koncentrują się na wytworzeniu u osób niepełnosprawnych nawyku 

systematycznej pracy i nauczenie odpowiedzialności za jej wykonanie. 

Równocześnie pracują nad umiejętnością pracy w zespole z podziałem na określone 

zadania. Obecnie kolejni pracownicy zakładu są gotowi do podjęcia pracy na 

otwartym lub chronionym rynku pracy. Nawiązano kontakt z zakładami pracy 

chronionej mający na celu zarekomendowanie naszych pracowników. Informacje 

składane przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu 
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Śląskim są natychmiast opiniowane przez zespół zakładu pod kątem moŜliwości 

złoŜenia wniosku aplikacyjnego przez pracowników ZAZ.  

Co warto podkreślić wszyscy pracownicy zakładu stale podnoszą kwalifikacje 

zawodowe uczestnicząc w szeregu szkoleń doskonalących, uzupełniających. Część 

pracowników brała udział w szkoleniach realizowanych w ramach programu „Dobry 

start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim.  

 

III 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej mają na celu przygotowanie osób 

niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Osiągnięcie optymalnej zaradności osobistej i funkcjonowania społecznego pozwoli 

na jak najmniejszą ingerencje i pomoc innych osób. W tym celu przeprowadzane są 

treningi, które mają na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych, tj. nauka 

czytania i pisania, trening samodzielnego pokonywania trasy do i z miejsca pracy, 

trening rozpoznawania nominałów pienięŜnych i posługiwanie się nimi 

(przygotowanie listy zakupów, robienie zakupów przy wsparciu terapeuty, 

wydawanie pieniędzy), wypełnianie obowiązków domowych (sprzątanie), 

przygotowywanie posiłków (samodzielne przygotowanie prostych posiłków, 

przygotowanie obiadów), utrzymywanie higieny (dopilnowanie utrzymania higieny 

osobistej i czystości), wypracowanie świadomości konieczności płacenia rachunków, 

trening ekonomiczny (dostosowywanie kosztów związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego do moŜliwości finansowych). Pracownicy ZAZ biorą udział 

w Ŝyciu kulturalnym, uczestniczą w koncertach muzycznych, spotykają się ze 

znanymi ludźmi, organizują sami spotkania okolicznościowe w zakładzie pracy 

(wielkanoc, wigilia boŜego narodzenia).   
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IV 

Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna  

Pracownicy rozpoczynając pracę w naszym zakładzie, często wykazywali brak 

kondycji ujawniającą się szybką utratą sił podczas rehabilitacji, problemy z nadwagą 

lub niedowagą, przykurcze w głównych mięśniach odpowiedzialnych za prawidłową 

pozycję stojącą, problemy koordynacyjne, problemy manualne. Dlatego między 

innymi pracownicy Zakładu uczestniczą w codziennych zajęciach rehabilitacyjnych. 

Zajęcia  te prowadzone są przez fizjoterapeutę. Dla kaŜdego pracownika stworzono 

indywidualny program ćwiczeń. Głównym celem ćwiczeń w zakładzie to przede 

wszystkim, uzyskanie lepszej kondycji fizycznej, lepszej wydolności krąŜeniowo-

oddechowej, polepszenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, poprzez odpowiedni 

zestaw ćwiczeń i pracy na sprzęcie sportowym dostępnym na salce rehabilitacyjnej.  

Terapeuci pomagają pracownikom niepełnosprawnym w zmianie tego stanu, 

rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia. Prowadzone są zajęcia z zakresu treningu 

higienicznego oraz edukacji zdrowotnej.  
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Sala rehabilitacyjna jest wyposaŜona w taki sprzęt jak: bieŜnia elektryczna, rower 

stacjonarny, atlas, materace, drabinki, urządzenie do magneto, lasero oraz 

elektroterapii.  

Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt.2 Ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ZAZ musi spełniać warunki wskazane w art. 

28 ust. 1 pkt. 3 tejŜe ustawy tj.  zapewniać doraźną i specjalistyczną pomoc, opiekę 

medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.  

Oznacza to między innymi, Ŝe w czasie pracy zakładu powinna być obecna 

pielęgniarka, w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej, zadanie to jest 

wykonywane przez pracowników agencji pielęgniarskiej.  

Aby zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną, tj. zapewnienie dostępu 

pracownikom do konsultacji z lekarzami specjalistami,  podpisano umowę zespołem 

przychodni specjalistycznych.   

Podpisano równieŜ umowę z jednostką medycyny pracy zgodnie z art 12 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27.06.1997r. o słuŜbie medycyny pracy.  Pracownicy niepełnosprawni 

zakładu biorą udział w zawodach sportowych, zdobywając dyplomy, medale. Między 

innymi uczestniczą, wspólnie z kierownictwem zakładu, w zawodach piłkarskich. 

Często zajmują czołowe lokaty zdobywając wyróŜnienia. Wspólne działania integrują 

grupę, pozwalają na zdobycie wzajemnego zaufania.  
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V 

Działalność gospodarcza Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług 

Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

 

Zakład Aktywności Zawodowej realizuje usługi pralnicze dla 32 klientów 

instytucjonalnych, którzy podpisali umowę na świadczenie usług cyklicznych.           

W celu pozyskania klientów zakład podejmuje szereg działań promujących usługi. 

Utworzono stronę internetową z ofertą ZAZ (www.zazwodzislaw.pl), skierowano oferty 

pisemne oraz drogą poczty elektronicznej do podmiotów mogących skorzystać z 

naszej oferty na terenie powiatów wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego, 

cieszyńskiego oraz miast grodzkich takich jak: Rybnik, śory, Jastrzębie Zdrój. 

Pracownicy zakładu osobiście promowali usługi, udając się bezpośrednio do 

potencjalnych usługobiorców. Sukcesem zakończył się udział w przetargu na 

realizację usług pralniczych dla potrzeb Komendy Policji w Jastrzębiu Zdroju. 

Pracownicy ZAZ stale monitorują rynek w poszukiwaniu kolejnych moŜliwości 

zaoferowania usług. Jednostkami powiatowymi, która korzystają z naszych usług są 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Wodzisławiu Śląskim oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.  
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VI 

BudŜet ZAZ 

 

BudŜet zakładu w 2009r.: 

− środki PFRON – 277.500zł. (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 

złotych) 

− środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 30.830,87zł. 

(trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści złotych 87/100) 

− środki powiatu – 64.869,86zł. (sześćdziesiąt cztery tysięcy osiemset 

sześćdziesiąt dziewięć złotych 86/100) 

− wypracowane środki własne – 56.471,44zł. (pięćdziesiąt sześć tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 44/100) 

− środki przekazane przez PUP w związku z zatrudnieniem osób 

pełnosprawnych – 14.883,10zł. (czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt 

trzy złote 10/100)  

Wykonanie budŜetu na 2009r. wynosiło  – 444.555,27zł. (czterysta czterdzieści cztery 

tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych złotych 27/100). 

 

Główne pozycje dotyczące kosztów to: 

− wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ oraz 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo 

rehabilitacyjnej i ich pochodne 

−  zakup energii 

− zakup materiałów 

 

PoniŜej zostaje załączona roczna informacja za okres obrachunkowy od 01.01.2009r. 

do 31.12.2009r. 

 



 

VII 

Zakładowy Fundusz Aktywności 

Zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 

4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. 

zm.). Środki zakładowego funduszu aktywności znajdują się na wyodrębnionym 

rachunku bankowym i ewidencjonowane są przez organizatora. Ze środków 

zakładowego funduszu aktywności mogą zostać finansowane wydatki związane z:  

1) usprawnianiem i dodatkowym oprzyrządowaniem stanowisk pracy 

wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zaliczonych 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w zakładzie;  

2) poprawą warunków pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;  

3) zakupem sprzętu i wyposaŜenia pomagającego osobie niepełnosprawnej zaliczonej 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w samodzielnym 

Ŝyciu i uczestnictwie w Ŝyciu społecznym w lokalnym środowisku;  

4) pomocą w przygotowaniu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do pracy poza zakładem i wyrównaniem 

ich szans w nowym miejscu pracy;  

5) dokształcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;  
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6) pomocą w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposaŜeniu indywidualnych         

i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które nie 

znajdują oparcia we własnej rodzinie lub usamodzielniających się;  

7) rekreacją i uczestnictwem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w Ŝyciu kulturalnym;  

8) pomocą w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją 

społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.  

Pomoc, o której mowa w pkt 3, 5-8, moŜe być udzielana osobom niepełnosprawnym 

zatrudnionym w zakładzie, w formie pomocy bezzwrotnej lub w formie 

nieoprocentowanej poŜyczki oraz zakupów bezpośrednich. Na wniosek osoby 

niepełnosprawnej, poŜyczka moŜe zostać umorzona, jeŜeli zostanie wykorzystana 

zgodnie z przeznaczeniem. Środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone 

na poprawę warunków pracy nie mogą przekraczać 30 % rocznych wpływów tego 

funduszu. Wszelką pomoc dla pracowników zakładu ze środków Zakładowego 

Funduszu Aktywności przekazuje się na zasadach określonych w stosownym 

regulaminie. W roku 2009, dochód Zakładowego Funduszu Aktywności wyniósł 

11.800zł. (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych). Ze środków wydatkowano 

kwotę: 3.850zł. (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). PowyŜszą 

kwotę przeznaczono na szkolenia osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, wyjazdy rekreacyjne, udział osób niepełnosprawnych w Ŝyciu 

kulturalnym, sprzęt na zawody sportowe, organizację spotkania świątecznego oraz 

dodatkowego oprzyrządowania miejsca pracy. Udzielono równieŜ dwóch poŜyczek. 
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W 2010r., środki Zakładowego Funduszu Aktywności w głównej mierze zostaną 

przeznaczone na szkolenia dla pracowników Zakładu oraz na rehabilitację społeczną 

osób niepełnosprawnych.  

VIII  

Kontrole  

 

 W 2009 roku  w ZAZ – przeprowadzono następujące kontrole: 

 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim  

05 czerwiec – zakres kontroli – spełnianie warunków higieniczno-sanitarnych i 

zdrowotnych w zakładzie pracy 

2. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach – 21-

22 wrzesień – zakres kontroli – przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz przepisów 

w zakresie bhp, dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim  

19 październik – kontrola sprawdzająca 

4. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

20-21 październik- zakres kontroli – prawidłowość wydatkowanych środków 

PFRON, na dofinansowanie w I kwartale 2009r. kosztów bieŜącej działalności ZAZ  

5. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 17-19 listopad – zakres kontroli – 

spełnianie przez pracodawcę warunków i obowiązków wynikających z art. 29 ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

6. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – grudzień, zakres 

kontroli - prawidłowość wydatkowania środków na utworzenie Zakładu Aktywności 

Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim  

7. Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim - grudzień 2009r. 

– styczeń 2010r. –  kontrola w zakresie – gospodarki finansowej jednostki, 

gospodarki składnikami majątkowymi, udzielania zamówień publicznych przez 

jednostkę 
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Kontrole nie wskazały uchybień związanych z gospodarowaniem finansami 

publicznymi oraz nie zgłosiły zastrzeŜeń co do pracy merytorycznej zakładu. Nie 

stwierdzono istotnych uchybień związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy.  

 

IX 

Priorytety: 

 

1) propagowanie idei zatrudniania osób niepełnosprawnych, wśród pracodawców 

z terenu powiatu wodzisławskiego 

2) zachęcanie jednostek do korzystania z usług Zakładu Aktywności Zawodowej, 

3) wsparcie idei tworzenia mieszkań chronionych dla potrzeb pracowników ZAZ 

oraz podopiecznych jednostek powiatowych. 

4) realizacja szkoleń dla pracowników słuŜb pomocowych z terenu powiatu 

wodzisławskiego, wspólnie z warsztatami terapii zajęciowej, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,  szczególnie z zakresu 

rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 

5) realizacja wsparcia rodzin pracowników niepełnosprawnych zakładu                        

w rehabilitacji społecznej  


