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I. Wstęp.  

1. Dane o zakładzie. 

Nazwa            Zakład Aktywności Zawodowej- Zakład Usług Pralniczych 

Adres            ul. Wałowa 30,  44-300 Wodzisław Śląski  
Telefon          (32) 454-60-13 
           Kom.: 535-254-460 
           Kom.: 535-254-520  
Fax           (32) 454-60-13 

e-mail           zazwodzislaw@wp.pl 
Strona internetowa         www.zazwodzislaw.nazwa.pl 

Forma prawna         obsługowo-rehabilitacyjna 

 

Data rozpoczęcia działalności     01.12.2008r. 
Statut jednostki budŜetowej       uzyskany 18.12.2008r. 
Statut zakładu budŜetowego        uzyskany 31.12.2010r. 
  

Nr NIP           647-24-88-549 
Nr REGON           241051746 
Rodzaj działalności wg PKD        6901Z 
 
 
 
2. Kadra. 

 
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej: 
  Wojciech Niemiec  
Główna księgowa : 
 Aneta Matusiak- Duda 
Kierownik Pralni: 
 Tomasz Tomczuk 
Instruktorzy terapii Zajęciowej: 
 Ewelina Gajda  
 Hanna Drzeniek 
Pedagog: 
 Mariola Karasek 
 Iwona Piszczek 
Fizjoterapeuta: 
 Alicja Kapusta  
 Sonia Szweda 
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3. Podstawy prawne Funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu 
Usług Pralniczych. 
 

Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne: 

− Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( 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 czerwiec 2007 r. 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 2008 

roku. 

W 2010r. konieczne było przekształcenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług 

Pralniczych z jednostki w zakład budŜetowy, przekształcenia dokonano z dniem 31 grudnia 

2010r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

 
 
II. Krótka historia oraz idea Zakładu Aktywno ści Zawodowej. 
 
 Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Pralniczych został utworzony                     

w grudniu 2008 roku. Głównym celem działalności zakładu w 2010r była aktywizacja 

zawodowa osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym 

w związku z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. Osobo tym  

trudno jest się odnaleźć na otwartym rynku pracy.  Na terenie zakładu codziennie prowadzono 

rehabilitację zdrowotną. Odbywała się ona w sali wyposaŜonej w nowoczesny 

i specjalistyczny sprzęt. Pozwolił to na prowadzenie ćwiczeń dostosowanych bezpośrednio do 

schorzeń pracowników.  

Rehabilitacja społeczna prowadzona była przez pedagoga i obejmowała róŜnego rodzaju 

zajęcia z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych, zajęć integracyjnych, współpracy             

w grupie, koncentracji uwagi, relaksacji z wizualizacją.  

Ponadto Zakład umoŜliwiał pracownikom udział w Ŝyciu społeczno- kulturalnym  poprzez 

udział w róŜnego rodzaju imprezach. Organizacja szkoleń pozwoliła na ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji osób niepełnosprawnych. 
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III. Działalno ść gospodarcza Zakładu Aktywności Zawodowej.  

Dzięki zaangaŜowaniu naszych pracowników oraz profesjonalnemu wyposaŜeniu 

pralni świadczyliśmy kompleksowe usługi pralnicze. 

W 2010r. zrealizowaliśmy usługi dla 50 klientów instytucjonalnych oraz 202 kontrahentów 

indywidualnych.   

Nasz zakład stale monitorował i podejmował szereg działań promujących usługi poprzez 

stronę internetową, ulotki, przesyłanie ofert drogą pocztową i elektroniczną na terenie  

powiatów:  wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego, cieszyńskiego oraz miast grodzkich 

takich jak Rybnik, śory, Jastrzębie Zdrój.  

Jednym z odniesionych sukcesów był wygrany przetarg na realizację usług pralniczych dla 

potrzeb Komend Policji w śorach, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdroju. 

 

IV. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie 

Aktywności Zawodowej.  

1. Zatrudnienie.  

Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim utworzył 15 stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych. Pracę podjęło: 

− 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  

− 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w związku z upośledzeniem 

umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. 

 Ponadto zatrudniono 6 osób bez orzeczenia o niepełnosprawności. 

Pracownicy Zakładu rekrutowani byli m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wodzisławia 

Śląskiego oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląski. 

Osoby niepełnosprawne zatrudnione były na stanowiskach takich jak np.: maglarz 

pracz-maglarz czy sprzątaczka.  

W zakładzie wystąpiła rotacja kadrowa pracowników z orzeczonymi stopniami 

niepełnosprawności, spowodowana faktem, iŜ w 2010 roku jedna osoba znalazła pracę na 

otwartym rynku pracy, dwie osoby zrezygnowały z pracy, dwie osoby utraciły orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności. 

Czas pracy osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności obowiązywał w wymiarze 0,55 etatu. 
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2.  Osoby niepełnosprawne a rynek pracy. 

 Terapeuci  przede wszystkim koncentrowali się nad wytworzeniem cech dobrego pracownika 

u kaŜdej osoby niepełnosprawnej. Głównie praca polegała na wyrobieniu punktualności oraz 

sumienności. 

Zakład Aktywności Zawodowej przeprowadził wśród swoich pracowników badanie 

dotyczące „Samodzielności społecznej oraz aspiracji Ŝyciowych i zawodowych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie”. Wyniki badań wskazały plany na bliŜszą i dalszą 

przyszłość oraz wizję Ŝycia osób niepełnosprawnych widzianą oczami ich najbliŜszej rodziny. 

Wszystkie osoby były aktywizowane wcześniej w ramach szkolnictwa specjalnego oraz na 

Warsztatach Terapii Zajęciowej.   

Misją naszego zakładu była pomoc osobom niepełnosprawnym, którym trudno się 

odnaleźć na otwartym rynku pracy. CięŜka sytuacja tych osób często spowodowana była 

niskimi kwalifikacjami zawodowymi, strachem, ale równieŜ samą niepełnosprawnością. W tej 

sytuacji naleŜy podkreślić, iŜ zakład podnosił kwalifikacje swoich pracowników poprzez 

zorganizowanie szeregu szkoleń doskonalących oraz  uzupełniających. Były to m.in.: 

− trening komunikacyjny i motywacyjny,  

− podstawy kurs obsługi komputera,  

− bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Kierownik zakładu wraz z radą programową, w ramach aktywizacji pracowników 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, utrzymywał kontakty z zakładami pracy 

chronionej oraz firmami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne („Politan”  

sp. j., czy Firma Gastronomiczno – Handlowa „Ostrawa” w Wodzisławiu Śląskim).  

Utrzymywanie tych kontaktów pozwoliło na stałe monitorowanie sytuacji na rynku pracy oraz 

ukazało  moŜliwości na przejście pracowników z Zakładu Aktywności Zawodowej do 

Zakładu Chronionego.  NaleŜy uwzględnić fakt, Ŝe wszystkie ogłoszenia pojawiające się  

w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Wodzisławiu Śląskim były natychmiast opiniowane przez 

zespół zakładu pod kątem moŜliwości złoŜenia wniosku aplikacyjnego przez pracowników 

ZAZ.  

 

3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem rehabilitacji społecznej było:  

− usamodzielnianie osób niepełnosprawnych, 

− wypracowanie zaradności osobistej, 
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− pobudzanie aktywności społecznej, 

− wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.  

W tym celu przeprowadzone zostały treningi prowadzone przez pedagoga tj.: nauka czytania 

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

rozpoznawania nominałów pienięŜnych i posługiwania się nimi, trening z zakresu 

prawidłowego funkcjonowania w warunkach domowych. 

Zakład dodatkowo umoŜliwił  pracownikom udział w Ŝyciu społeczno-kulturalnym. 

 W 2010 roku pracownicy niepełnosprawni  mieli okazję uczestniczyć m. in. : w koncercie 

„Blues dla niepełnosprawnych”, ogólnopolskim dniu walki z depresją oraz w zawodach 

sportowych. 

Aktywne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym istotnie wpłynęło na  poprawę kontaktów   

z innymi, otwarcie się na siebie i na drugiego człowieka jak równieŜ dostarczyło wiedzy                       

i praktycznych umiejętności w radzeniu sobie w pracy oraz z problemami Ŝycia codziennego.  

 

4. Rehabilitacja zdrowotna. 

Szanse uzyskania, utrzymania awansu we właściwym zatrudnieniu są powaŜnie 

ograniczone na skutek fizycznej lub psychicznej niepełnosprawności oficjalnie orzeczonej.  

Wydolność ogólna organizmu osób niepełnosprawnych moŜe decydować o szansie podjęcia 

pracy na otwartym rynku. Z tej teŜ przyczyny, kaŜdy pracownik posiadał opracowany 

indywidualny plan rehabilitacji dostosowany do potrzeb i problemów zdrowotnych.  

 Głównym celem ćwiczeń było przede wszystkim wypracowanie prawidłowej kondycji              

i wydolności ogólnej organizmu, praca nad prawidłowym napięciem i siłą mięśni 

stabilizujących prawidłową pozycję stojącą. 

 Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  ZAZ zapewniał w 2010r. doraźną i specjalistyczną pomoc, opiekę 

medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. UmoŜliwił nam to zespół przychodni 

specjalistycznych „MEDHOUSE”, z którym została podpisana umowa na świadczenie usług. 

 

5. Nasze sukcesy. 

W 2010r. osiągnęliśmy kilka sukcesów, z których jesteśmy bardzo dumni.  

− w kwietniu 2010r. zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu 

„System wspierania osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin na terenie powiatu 

wodzisławskiego”, 
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− w czerwcu 2010r. aktywnie uczestniczyliśmy w konferencji pt. „Promocja działań 

umoŜliwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Zakładach Aktywności 

Zawodowych na otwartym rynku pracy”,  

− w październiku 2010r ukazała się publikacja „Dobre Praktyki” wydana przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W publikacji tej 

nasz zakład został doceniony i przedstawiony jako wzór dobrych praktyk rehabilitacji 

społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych.  

 

V. Zakładowy Fundusz Aktywności. 

Środki zakładowego funduszu aktywności znajdują się na wyodrębnionym rachunku 

bankowym prowadzonym przez jednostkę. Dochód uzyskany z prowadzonej działalności 

gospodarczej Zakładu Aktywności Zawodowej, przekazywany był na zakładowy fundusz 

aktywności (ZFA).  Fundusz ten moŜe być wykorzystywany na wydatki związane 

m. in. z :   

−−−− usprawnianiem i dodatkowym oprzyrządowaniem stanowisk pracy, 

−−−− zakupem sprzętu i wyposaŜenia pomagającym osobie niepełnosprawnej  

w samodzielnym Ŝyciu i uczestnictwie w Ŝyciu społecznym w lokalnym środowisku, 

−−−− dokształcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem, 

−−−− rekreacją i uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Ŝyciu kulturalnym. 

Na początku roku 2010, stan konta  zakładowego funduszu aktywności wynosił: 7 929.00zł. 

W trakcie roku budŜetowego odnotowano następujące wpływy: 

− z podatku 15 741,00 zł., 

− z odsetek bankowych 143,86 zł., 

− zwrot środków za sprzęt 153,38 zł., 

− wpływy związane z spłatami udzielonych poŜyczek 1 292,00 zł. 

Łącznie na rachunku bankowym zakładowego funduszu aktywności w 2010r. zgromadzono 

środki finansowe w wysokości 25 263,85 zł. 
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143,86 zł

153,38 zł

15 741,00 zł

1 292,00 zł

wpływ z podatku

wpływy z odsetek

bankowych

zwrot środków za sprzęt 

wpływ z pożyczek

 
wykres nr 1 Wpływy na zakładowy fundusz aktywności w roku 2010. 

 

Z posiadanych środków wydatkowano kwotę 14 420,19 zł., którą przeznaczono na 

szkolenia osób niepełnosprawnych, wyjazdy rekreacyjne, udział osób niepełnosprawnych  

w Ŝyciu kulturalnym, sprzęt na zawody sportowe, organizację spotkania 

wielkanocnego, boŜonarodzeniowego. Z kwoty tej równieŜ została udzielona jedna poŜyczka. 

Przedstawia to poniŜszy wykres: 

 

4 105,00 zł

7 784,00 zł

610,00 zł

522,00 zł

1 400,00 zł

szkolenia

rehabilitacja społeczna

zawody sportowe

organizacja świąt

udzielone pożyczki

 

Wykres nr 2 Wydatki zakładowego funduszu aktywności w 2010r.  

 

W dniu 31 grudnia 2010r.  na rachunku bankowym zakładowego funduszu aktywności 

odnotowano stan w wysokości 10 843,66 zł.  

 

VI. Plan finansowy wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Źródłem finansowania wydatków jednostki w 2010 roku były zaplanowane środki 

zewnętrzne, stanowiące dochód budŜetu powiatu, takie jak: 

−−−− środki otrzymane z PFRON w wysokości 277 500,00zł., 

−−−− środki z otrzymane z budŜetu Województwa Śląskiego w wysokości 41 946,00zł., 

      a takŜe środki własne powiatu, takie jak: 

−−−− środki z prowadzonej działalności gospodarczej 50 500,00zł., 
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−−−− dofinansowanie z budŜetu powiatu w wysokości 181 000,00zł. NaleŜy  

dodać, Ŝe dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków własnych 

powiatu Wodzisławskiego wyniosło w 2010 roku 71 864,61zł., a nie jak początkowo 

planowano 181 000,00zł., z uwagi na fakt wypracowania przez jednostkę dochodów  

z prowadzonej działalności gospodarczej wyŜszych od zaplanowanych. 

 

PoniŜszy wykres przedstawia plan i wykonanie w zakresie źródeł finansowania wydatków 

Zakładu Aktywności Zawodowej w 2010r. 

50 500,00 zł

181 000,00 zł

41 946,00 zł

277 500,00 zł

102 309,56 zł

174 174,17 zł

41 941,29 zł

277 500,00 zł

wypracowane środki

powiat

województwo śląskie

PFRON

Wykonanie

Plan

 
Wykres 3 Plan i wykonanie w zakresie źródeł finansowania wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w 2010r. 

 

Łącznie załoŜono, iŜ plan finansowy wydatków zakładu na 2010 rok powinien zamknąć się 

kwotą 550 946,00 zł. Otrzymane z budŜetu środki przeznaczono na: 

−−−− wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności 

obsługowo-rehabilitacyjnej. Łączna kwota wydatków na powyŜszy cel wyniosła 

377 026,00 zł., 

−−−− pozostałe wydatki bieŜące w kwocie 173 920,00 zł., w tym: 

1. zakup energii - 41 257,00zł., 

2. zakup usług medycznych - 38 662,00zł.,  

3. zakup materiałów i wyposaŜenia - 44 229,00zł., 

4. zakup usług pozostałych - 10 893,00zł., 

5. odpis na zakładowy fundusz socjalny - 15 849,00zł. 

 

 

VII. Kontrole. 

W 2010 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakładzie Usług Pralniczych 

przeprowadzono następujące kontrole: 

-  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  
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9 kwiecień – 19 kwiecień  2010r. – zakres kontroli: prawidłowość wydatkowanych środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie bieŜących 

działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 

Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, 

- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 

27- 28 grudzień 2010r – zakres kontroli: spełnianie warunków jakie winien spełniać Zakład 

Aktywności Zawodowej pod względem przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz 

dostosowanie stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i ciągów 

komunikacyjnych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień związanych z gospodarowaniem finansami 

publicznymi oraz zastrzeŜeń co do funkcjonowania zakładu związanych z bezpieczeństwem 

oraz higieną pracy. 

 

VIII. Priorytety. 

Cele Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląski na 

2011r. są następujące: 

− rozszerzenie działalności  z zakresu usług rehabilitacyjnych - utworzenie prywatnych 

odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii, masaŜu                               

i kinezyterapii, prowadzenie instruktarzy z zakresu wad postaw. Dodatkowo stworzy 

to  nowe miejsca pracy, 

− rozreklamowanie usług rehabilitacyjnych  poprzez badanie dzieci pod względem wad 

postaw i proponowanie instruktaŜy zdrowotnych. Akcja będzie rozreklamowana  

w szkołach, przedszkolach, gimnazjach, 

− współpraca z doradcą zawodowym,  

− udział w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych pracujących 

w  Zakładzie Aktywności Zawodowej. 
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