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I. Wstęp

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych został utworzony na mocy 

uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/328/2008 z dnia 30.10.2008 roku, 

w  celu  zapewnienia  niepełnosprawnym  mieszkańcom  powiatu  wodzisławskiego 

prawidłowej  rehabilitacji  zawodowej  oraz  społecznej.  Status  Zakładu  Aktywności 

Zawodowej, Zakład Usług Pralniczych otrzymał od Wojewody Śląskiego 18.12.2008 r.

Łączny koszt utworzenia Zakładu to 2 200 000,00 zł z czego 1 650 000,00 zł Powiat 

pozyskał  ze  środków Urzędu Marszałkowskiego a  550 000,00 zł  to  środki  własne 

Powiatu.  Prace  adaptacyjne  objęły  przystosowanie  pomieszczeń  do  potrzeb 

profesjonalnej  pralni  wraz  z  likwidacją  barier  architektonicznych  i  technicznych 

w  celu  przystosowania  go  do  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych.  Zakład  został 

również wyposażony w profesjonalne urządzenia pralnicze, magiel, suszarki czy też 

stół prasowalniczy z wytwornicą pary. Równocześnie dla zapewnienia odpowiedniej 

rehabilitacji zdrowotnej niepełnosprawnej kadry zakładu zakupiono odpowiedni sprzęt 

rehabilitacyjny.

Zakład mieści się w budynku starego szpitala na ulicy Wałowej 30. Został utworzony 

jako jednostka budżetowa jednak w wyniku zmiany przepisów prawa Rada Powiatu 

Wodzisławskiego  uchwałą  Nr  LII/560/2010  z  dnia  21  października  2010  roku 

przekształciła ZAZ ZUP z dniem 31.12.2010 roku  w powiatowy zakład budżetowy.

II. Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu

Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011r.  Nr  127  poz.  721

z późn. zm.),

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

w sprawie    Zakładów Aktywności  Zawodowej  (Dz.  U.  z  2007  r.,  Nr  242 

poz.1776)

 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27.06.2007r., Nr K(2007) 3050.
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III. Przedmiot działalności

Przedmiotem  działalności  zakładu  z  punktu  widzenia  gospodarczego  jest 

wykonywanie  usług  pralniczych  dla  hoteli,  restauracji,  niepublicznych  zakładów 

opieki  zdrowotnej  oraz  klientów indywidualnych.  W swojej  ofercie  zakład  pierze, 

krochmali,  prasuje,  magluje  pościel,  prześcieradła,  koszule,  spodnie  i  wiele  innych 

rzeczy,  które  nadają  się  do  prania  wodnego.  Naszymi  klientami  są  firmy z  terenu 

powiatu  wodzisławskiego,  Rybnika,  Raciborza,  Jastrzębia  Zdroju,  Chałupek  oraz 

Orzesza.  Prowadzenie działalności  usługowej pozwala na realizację głównego celu, 

jakim jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym 

oraz  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  orzeczonym  w  związku 

upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. ZAZ  przygotowuje 

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

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

stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc w ich usamodzielnieniu.

Zdjęcie 1. Praca osób niepełnosprawnych
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IV. Zatrudnienie

Zakład Aktywności  Zawodowej  Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

do kwietnia 2011 roku zatrudniał 15 osób niepełnosprawnych, w tym 10 ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności oraz 5 z umiarkowanym. Od 18 kwietnia ubiegłego roku 

liczba  zatrudnionych  osób  niepełnosprawnych  zwiększyła  się  do  20  (13  osób  ze 

znacznym i 7 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Ponadto w zakładzie 

zatrudnionych  jest  7  osób  pełnosprawnych.  Szczegółowo  zatrudnienie  osób 

niepełnosprawnych w 2011 roku w ZAZ ZUP przestawia poniższa tabela.

Tabela 1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wg rodzaju niepełnosprawności 

Symbol Rodzaj niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności SUMA

Znaczny Umiarkowany

01-U Upośledzenie umysłowe 2 os 1 os 3 osoby
02-P Choroba psychiczna 4 os 6 os 10 osób
03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - -
04-O Choroby narządu wzroku - -
05-R Choroby narządu ruchu 1 os - 1 osoba
06-E Epilepsja - -
07-S Choroby układu oddechowego i krążenia 1 os - 1 osoba
08-T Choroby układu pokarmowego - -
09-M Choroby układu moczowo-płciowego - -
10-N Choroby neurologiczne 2 os - 2 osoby
11-I Inne, w tym schorzenia: 

endokrynologiczne, metaboliczne, 
zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i 

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 
krwiotwórczego

3 os - 3 osoby

SUMA 13 osób 7 osób 20 osób

W 2011  roku  2  osoby  niepełnosprawne  uzyskały  zatrudnienie  na  otwartym rynku 

pracy.  W  związku  z  występującą  fluktuacją  kadry  niepełnosprawnej  ZAZ-u 

od  września  2011  roku  w  zakładzie  są  prowadzone  nieodpłatne  praktyki  dla 

uczestników  WTZ  w  Gorzycach  i  Wodzisławia  Śląskiego,  które  pozwalają 
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na przeszkolenie oraz sprawdzenie potencjalnych, przyszłych pracowników. Aktualnie 

na przyjęcie do zakładu oczekuje ponad 50 osób niepełnosprawnych.

V. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Jednym z celów zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Często 

podęcie  zatrudnienia  w ZAZ-ie  jest  jedyną  szansą  na  wyjście  z  domu oraz  próbą 

podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne, które trafiają 

do  zakładu  przeważnie  nie  posiadają  nawyków  związanych  z  obowiązkami 

pracowniczymi. Ich adaptacja do nowej rzeczywistości wymaga czasu oraz mozolnej 

pracy  terapeutów  zajęciowych,  pedagogów,  psychologów  czy  też  fizjoterapeutów. 

Specjalistyczna  kadra  koncentruje  się  na  wytworzeniu  u  osób  niepełnosprawnych 

nawyku  systematycznej  pracy  i  nauczeniu  odpowiedzialności  za  jej  wykonanie. 

Równocześnie  pracują  oni  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 współpracę z firmą, która 

poszukuje  pracy  dla  naszych  pracowników.  Ponadto  informacje  składane  przez 

pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim są natychmiast 

opiniowane przez radę programową zakładu pod kątem możliwości złożenia wniosku 

aplikacyjnego przez pracowników ZAZ.

Wszyscy  pracownicy  zakładu  stale  podnoszą  kwalifikacje  zawodowe  uczestnicząc

w szkoleniach doskonalących.

VI. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Działania  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  mają  na  celu  przygotowanie  osób 

niepełnosprawnych  do  samodzielnego  funkcjonowania  w  społeczeństwie.  Często 

osoby niepełnosprawne nie posiadają podstawowej wiedzy o wartości pieniądza, mają 

trudności  z  czytaniem i  pisaniem,  nie  orientują  się  w środowisku,  w którym żyją.

W tym celu przeprowadzane są treningi, które mają za zadanie usamodzielnienie tych 

osób poprzez: ćwiczenie czytania i pisania, trening samodzielnego pokonywania trasy 
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do i z miejsca pracy, trening rozpoznawania nominałów pieniężnych i posługiwanie się 

nimi,  wypełnianie  obowiązków  domowych,  przygotowywanie  posiłków, 

utrzymywanie higieny, wypracowanie świadomości konieczności płacenia rachunków 

czy też trening ekonomiczny. 

Zakład ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansuje niepełnosprawnym 

pracownikom udział w życiu kulturalnym i społecznym. Pracownicy zakładu w 2011 

roku chętnie brali udział we wszelkich imprezach powiatowych oraz wojewódzkich 

takich jak: IX Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Festiwal Twórczości 

Osób  Niepełnosprawnych,  Bal  Karnawałowy,  II  Śląski  Piknik  Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wspólne działania integrują grupę oraz pozwalają na zdobycie wzajemnego zaufania.

VII. Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna

Zakład  Aktywności  Zawodowej  Zakład  Usług  Pralniczych  w  ramach  swojej 

działalności  zapewnia  również  rehabilitację  zdrowotną  dla  pracowników 

niepełnosprawnych.  Osoby  rozpoczynające  pracę  w  naszym  zakładzie,  często 

wykazywały  brak  kondycji  ujawniający  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  prowadzonych  przez  fizjoterapeutę.  Dla  każdego 

pracownika stworzono indywidualny program ćwiczeń, którego głównym celem jest 

uzyskanie lepszej kondycji fizycznej, lepszej wydolności krążeniowo-oddechowej oraz 

polepszenia koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Sala  rehabilitacyjna  wyposażona  jest  w  urządzenie  do  magneto,  lasero   oraz 

elektroterapii,  bieżnię  elektryczną,  rower stacjonarny,  atlas,  materace  oraz  drabinki 

(zdjęcie nr 2).

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 tejże ustawy tj.  zapewniać doraźną i specjalistyczną pomoc, 
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opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

W związku z powyższym w czasie pracy zakładu jest obecna pielęgniarka,  w celu 

zapewnienia doraźnej opieki medycznej. 

Ponadto  Zakład  zapewnia  pracownikom  specjalistyczną  opiekę  medyczną  poprzez 

finansowanie  wizyt  u  lekarzy  specjalistów  ze  środków  Zakładowego  Funduszu 

Aktywności.

Zdjęcie 2. Sala rehabilitacyjna
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VIII. Działalność marketingowa

Zakład Aktywności Zawodowej w celu pozyskania klientów podejmuje szereg działań 

promujących  swoje  usługi.  Zakład  posiada  utworzoną  stronę  internetową  z  ofertą 

ZAZ-u (www.zazwodzislaw.pl).  Na bieżąco są kierowane oferty  pisemne oraz drogą 

poczty elektronicznej do podmiotów mogących skorzystać z naszej usługi na terenie 

powiatu  wodzisławskiego,  rybnickiego,  raciborskiego,  cieszyńskiego  oraz  miast 

grodzkich takich jak: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój. Wyznaczony pracownik zakładu 

osobiście promował usługi, bezpośrednio u potencjalnych usługobiorców. Na potrzeby 

działalności  marketingowej  w  lipcu  2011  roku  zostało  opracowane  logo  ZAZ-u 

(Rysunek 1).

Rysunek 1. Logo Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych

Do celów informacyjnych i reklamowych w sierpniu zamontowano na budynku baner 

reklamowy aby szerzej rozpropagować działalność zakładu (zdjęcie 3).
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Zdjęcie 3. Baner reklamowy

Po przeanalizowaniu potrzeb klientów, przy wejściu do budynku Zakładu Aktywności 

Zawodowej Zakład Usług Pralniczych zostało wyznaczone miejsce do parkowania dla 

klientów indywidualnych pralni poprzez linie poziome na nawierzchni oraz specjalne 

oznakowanie (zdjęcie nr 4). 
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Zdjęcie 4. Miejsce do parkowania dla klientów pralni

W sierpniu została opracowana profesjonalna oferta dla firm co m. in. zaowocowało 

pozyskaniem  we  wrześniu  2011  roku  nowego  klienta  -  3  gwiazdkowego  hotelu 

Timberland z Orzesza.

Pracownicy  ZAZ  stale  monitorują  rynek  w  poszukiwaniu  kolejnych  możliwości 

zaoferowania usług oraz na bieżąco analizują potrzeby potencjalnych klientów.

Na bieżąco prowadzone jest badanie zadowolenia klienta, które ma na celu ewentualne 

poprawienie jakości świadczonych usług.

Zakład w 2011 roku promował się również na dniach promocji zdrowia w Pszowie 

oraz Rydułtowach.

W grudniu 2011 roku został nakręcony krótki film przedstawiający jeden dzień z życia 

pracownika.  Ma  on  uświadomić  naszym  obecnym  oraz  przyszłym  klientom  kto 

wykonuję tę pracę. 

Podejmowane działania przyczyniły się do wzrostu zainteresowania naszymi usługami 

klientów detalicznych, w 2010 roku sprzedaż dla osób fizycznych wynosiła 8 285 zł, 

a w 2011 roku - 10 160 zł – co stanowi wzrost o 23%.
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IX. Budżet ZAZ

Budżet zakładu na koniec 2011r. przedstawiał się następująco:

 środki  PFRON –  346  827,09 zł  (trzysta  czterdzieści  sześć  tysięcy  osiemset

dwadzieścia siedem złotych 09/100)

 środki  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  –  34  687,15  zł.

(trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 15/100)

 środki  powiatu  –  187  600,00  zł.  (sto  osiemdziesiąt  siedem tysięcy  sześćset 

złotych)

 wypracowane  środki  własne  –  75  821,12  zł.  (siedemdziesiąt  pięć  tysięcy 

osiemset dwadzieścia jeden złotych 12/100)

 przychód finansowy – 1 007,03 zł. (jeden tysiąc siedem złotych 03/100)

Wykonanie  budżetu  w  2011r.  wynosiło   –  645  639,98  zł.  (słownie:  sześćset 

czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 98/100).
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Główne pozycje dotyczące kosztów to:

wynagrodzenia,

ubezpieczenia społeczne,

materiały i wyposażenie,

energia,

usługi zdrowotne,

pozostałe usługi,

pozostałe koszty.

Wykres  2.  Koszty  funkcjonowania  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  Zakładu 

Usług Pralniczych w 2011 roku.

398318,16
89268,95

56112,33

47884,12

381248844,397088,03

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi zdrowotne
Pozostałe usługi
Pozostałe koszty

Budżet zakładu w 2011 roku nie uległ znacznej zmianie w porównaniu z budżetem 

roku poprzedniego. Niewielki wzrost jest spowodowany głównie zwiększoną od maja 

2011 roku liczbą zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych (z 15 osób do 20 

osób). Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych pracowników wzrosła przekazywana 

dotacja ze środków PFRON. Natomiast dotacja ze środków Powiatu Wodzisławskiego 
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nie uległa zwiększeniu  w stosunku do roku 2010. 

Omówione zmiany przedstawia poniższy wykres

Jednym  z  elementów  budżetu  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  Zakładu  Usług 

Pralniczych w Wodzisławiu  Śl.  są  także  środki  ze  sprzedaży  usług.  Ich  wysokość 

w latach 2009 -2011 kształtowała się następująco:
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Możemy zauważyć, że w 2011 roku występuje zmniejszenie wpływów ze sprzedaży 

usług Zakładu Aktywności Zawodowej  w stosunku do roku 2010.  Sytuacja ta była 

spowodowana utratą w styczniu 2011 roku jednego z ważniejszych klientów Zakładu. 

Sytuacja poprawiła się po pozyskaniu nowego klienta we wrześniu 2011 roku - Hotelu 

Timberland  z  Orzesza.  Aktualnie  Zakład  prowadzi  rozmowy  z  wieloma  firmami

w celu zapewnienia odpowiedniego zaplecza na wykonanie usług. 

Stopniowy wzrost wielkości sprzedanych usług w 2011 roku możemy zaobserwować 

na poniższym wykresie.
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X. Zakładowy Fundusz Aktywności

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności znajdują się na wyodrębnionym rachunku 

bankowym prowadzonym przez jednostkę.  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 (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 

721 z późn. zm.) 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.).

Fundusz ten może być wykorzystywany na wydatki związane m. in. z: 

 usprawnianiem i dodatkowym oprzyrządowaniem stanowisk pracy,

 zakupem  sprzętu  i  wyposażenia  pomagającym  osobie  niepełnosprawnej 

w  samodzielnym   życiu  i  uczestnictwie  w  życiu  społecznym  w  lokalnym 

środowisku,

 dokształcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem,

 rekreacją i uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym.

Na  początku  2011  r.,  stan  konta   Zakładowego  Funduszu  Aktywności  wynosił: 

11 204,06 zł.  

W trakcie roku budżetowego odnotowano następujące wpływy:

 ze zwolnień podatkowych    + 13 476,17 zł.,

 z odsetek bankowych                 +144,78 zł.

Łącznie  na  rachunku  bankowym  Zakładowego  Funduszu  Aktywności  w  2011  r. 

zgromadzono środki finansowe w wysokości  24 825,01 zł

Z  posiadanych  środków wydatkowano  kwotę  -  22  154,67  zł.,  którą  przeznaczono 

na  szkolenia  osób  niepełnosprawnych,  wyjazdy  rekreacyjne,  udział  osób 

niepełnosprawnych  w  życiu  kulturalnym,  sprzęt  na  zawody  sportowe,  organizację 

spotkań okolicznościowych.

W  dniu  31  grudnia  2011r.   na  rachunku  bankowym  Zakładowego  Funduszu 

Aktywności odnotowano stan w wysokości 2 670,34 zł.

Na  przestrzeni  3  lat  funkcjonowania  zakładu  naliczenie  i  wydatkowanie  środków 

Zakładowego Funduszu Aktywności przedstawia wykres nr 6.
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 Wykres 6. Zakładowy Fundusz Aktywności w latach 2009 – 2011

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności do roku 2011 nie wydatkowane w danym 

roku przechodziły na rok następny. W 2011 roku podjęto prace nad zmianą przepisów 

prawa  w  takim  kształcie  aby  zobowiązać  Zakłady  Aktywności  Zawodowej 

do wydatkowania w danym roku wszystkich środków finansowych zgromadzonych na 

tym  rachunku.  W  przypadku  ich  nie  wydatkowania  mają  one  być  zwracane 

do PFRON.

XI. Podsumowanie

Zakład Aktywności  Zawodowej  Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

został   utworzony  przez  Powiat  Wodzisławski  aby  dać  szansę  niepełnosprawnym 

mieszkańcom  naszego  społeczeństwa  na  pracę  i  możliwość  usamodzielnienia  się. 

Głównym celem zakładu nie jest  wypracowanie zysku lecz aktywizacja zawodowa 

osób niepełnosprawnych, którym ciężko jest się odnaleźć na otwartym rynku pracy. 

Obecnie  w  zakładzie  zatrudnionych  jest  20  osób  niepełnosprawnych  (ponad  70% 

ogółu pracowników) na stanowiskach: pracz,  prasowacz,  maglarz oraz sprzątaczka. 

Zapewniamy  im  opiekę  pielęgniarską,  specjalistyczną  opiekę  medyczną  oraz 

codzienne  zajęcia  ruchowe  prowadzone  przez  fizjoterapeutę.  Z  wypracowanych 
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środków  zakład  finansuje  pracownikom  udział  w  życiu  społeczno-kulturalnym. 

Wszystko to po to aby w jak największym stopniu przygotować ich do podjęcia pracy 

na otwartym rynku. 

Rok 2011 dla zakładu był udany - 2 naszych pracowników znalazło pracę na otwartym 

rynku  pracy.  Ponadto  w  zakładzie  została  zwiększona  liczba  zatrudnionych 

pracowników  z  15  do  20  osób  niepełnosprawnych  co  niewątpliwe  odbiło  się 

pozytywnymi  reakcjami  wśród  osób  oczekujących  na  przyjęcie  do  ZAZ  ZUP. 

Aktualnie w ZAZ-ie są prowadzone prace mające na celu pozyskania takiej  liczby 

klientów aby przedłużyć godziny otwarcia zakładu (od 730  do godziny 1730). 

W  2012  roku  Zakład  planuje  dalsze  propagowanie  działalności  zarówno  wśród 

mieszkańców powiatu wodzisławskiego jak i  spoza jego terenu,  aby jak  najwięcej 

osób skorzystało z naszych usług.
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