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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 z terenu powiatu 

wodzisławskiego prawidłowej rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Status Zakładu 

Aktywności Zawodowej, Zakład Usług Pralniczych otrzymał od Wojewody Śląskiego 

18.12.2008 roku. 

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 budynku do pracy dla osób niepełnosprawnych. Zakład został 

również wyposażony w profesjonalne urządzenia pralnicze, magiel, suszarki oraz stół 

prasowalniczy z wytwornicą pary.  

Dla zapewnienia odpowiedniej rehabilitacji zdrowotnej niepełnosprawnym 

pracownikom Zakładu zakupiono odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. 

Zakład mieści się w budynku starego szpitala przy  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 Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych 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 (tekst jednolity Dz. U.  z 2011 r., Nr 127, 

poz. 721, ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2012 r. 

w sprawie   Zakładów Aktywności Zawodowej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 850) 

 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 posiada 

szeroką gamę usług, takich jak: pranie, krochmalenie, prasowanie, maglowanie 

różnego rodzaju rzeczy, które nadają się   do prania wodnego. Naszymi klientami 

są firmy z terenu powiatu wodzisławskiego, Rybnika, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, 

Chałupek, Orzesza, Zebrzydowic oraz Kończyc.  W zakładzie stawiamy głównie na 

wysoką jakość świadczonych usług wychodząc  z założenia że najlepszą reklamą jest 

zadowolony klient, do którego zawsze podchodzimy indywidualnie. Naszym atutem 

jest kompleksowe wykonanie usługi i dlatego grono klientów ZAZ ZUP 

systematycznie się poszerza. Z polecenia zadowolonych klientów trafiają do Zakładu 

nowi usługobiorcy – osoby prywatne oraz firmy. W przeciągu ostatniego roku obroty 

Zakładu wzrosły o 105%.  W związku z tak  znacznym wzrostem ilości zleceń 

zreorganizowaliśmy funkcjonowanie zakładu na system dwuzmianowy Zakład czynny 

jest od godz. 6:00 do 16:00. 

Prowadzenie działalności usługowej to skuteczny sposób  rehabilitacji zawodowej                

i społecznej osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Z założenia 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                   

w 2012 roku zatrudniał 20 osób niepełnosprawnych, w tym 14 ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz 6 z umiarkowanym i 7 osób pełnosprawnych.  

Szczegółowo zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2012 roku w ZAZ ZUP 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych według rodzaju niepełnosprawności 

Symbol Rodzaj niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności SUMA 

Znaczny Umiarkowany 

01-U Upośledzenie umysłowe 1 osoba 1 osoba 2 osoby 

02-P Choroba psychiczna 4 osoby 5 osób 9 osób 

03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu -   

04-O Choroby narządu wzroku    

05-R Choroby narządu ruchu 1 osoba  1 osoba 

06-E Epilepsja - -  

07-S Choroby układu oddechowego i krążenia 1 osoba - 1 osoba 

08-T Choroby układu pokarmowego 1 osoba - 1 osoba 

09-M Choroby układu moczowo-płciowego  -  

10-N Choroby neurologiczne 3 osoby - 3 osoby 

11-I Inne, w tym schorzenia: 

endokrynologiczne, metaboliczne, 

zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i 

odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego 

3 osoby - 3 osoby 

SUMA 14 osób 6 osób 20 osób 

 

W 2012 roku przy ogólnoeuropejskim kryzysie gospodarczym żaden z pracowników 

ZAZ ZUP nie uzyskał zatrudnienia na otwartym rynku pracy. O ile sytuacja na rynku 

pracy jest trudna dla wszystkich poszukujących zatrudnienia, to dla 

niepełnosprawnych szanse  na znalezienie pracy są znikome. Dlatego zasadne jest 

zwiększenie miejsc pracy w ZAZ, ażeby objąć rehabilitacją większą grupę osób                    

i stworzyć im możliwość prawidłowego funkcjonowania. 

Obecnie na przyjęcie do ZAZ ZUP oczekuje ponad 70 osób niepełnosprawnych. 

Zatrudnienie w Zakładzie  jest dla wielu z nich  jedyną szansą na podjęcie 
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zatrudnienia, rehabilitację  zawodową,  a  przede  wszystkim  próbę  usamodzielnienia   

się.  ZAZ to często druga szansa dla tych osób na w miarę normalne życie.  

Praca w Zakładzie daje im po okresie rehabilitacji i przygotowań możliwość lepszego 

funkcjonowania na otwartym rynku pracy, szansę na samodzielne funkcjonowanie 

w społeczeństwie. 

 

V. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Skuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

stanowi motyw przewodni funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu 

Usług Pralniczych w ramach realizacji polityki społecznej Powiatu Wodzisławskiego.                        

Od początku istnienia podejmujemy działania, których celem jest ukształtowanie 

spójnego i kompletnego systemu wsparcia dla społecznego włączenia osób 

niepełnosprawnych  w sposób efektywny. Najważniejszymi determinantami położenia 

socjoekonomicznego osób niepełnosprawnych są przemiany gospodarcze – powstanie 

i rozwój gospodarki wolnorynkowej, w tym w szczególności zderegulowanego rynku 

pracy, w którym nie miałyby szans się odnaleźć bez wdrażania zmian funkcji 

socjalnych i opiekuńczych państwa.  Polityka działalności Zakładu  nakierowana jest 

na  aktywizację społeczną tych osób i musi tym samym uwzględniać specyfikę ich 

potrzeb i nastawień tak, aby były one zdolne w pełni korzystać z rozwiązań 

systemowych i współpracować z instytucjami powołanymi do ich wspomagania.   

Pracownicy ZAZ  posiadają swoje aspiracje, indywidualne potrzeby i zainteresowania. 

Realizują je między innymi poprzez pracę w Zakładzie.  Zatrudnienie daje poczucie 

sprawstwa, bycia  potrzebnym, jest źródłem pozytywnej samooceny,  istotnym 

elementem na drodze do samorealizacji.  

 

VI. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

    Zakład  Aktywności  Zawodowej  Zakład  Usług  Pralniczych  realizuje zadania 

w zakresie  rehabilitacji, uznanej za najwłaściwszą formę pomocy ludziom 

niepełnosprawnym wg opracowywanych programów rozwoju rehabilitacji w różnych 

krajach. Zasada pełnego uczestnictwa i równości osób niepełnosprawnych 

w społeczeństwie może być zrealizowana tylko w procesie szeroko rozumianej 
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rehabilitacji.   Celem   rehabilitacji   jest   zapewnienie   osobom   niepełnosprawnym,                                                                                                                                                          

bez względu na charakter   i   pochodzenie ich  niepełnosprawności, jak największej 

dozy społecznego i ekonomicznego uczestnictwa oraz  możliwie  jak  największej  

samodzielności. Osiągnięcie  jak  najpełniejszej niezależności wymaga czynnego 

uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w procesie własnej rehabilitacji i to na każdym 

jego etapie. 

Zakład ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansuje niepełnosprawnym 

pracownikom udział w życiu kulturalnym i społecznym poprzez wyjścia do kina, 

teatru, uczestnictwo w dyskotekach  czy grę w kręgle.   

W 2012 r. ważnym elementem rehabilitacji społecznej  była również wycieczka do 

Pragi. Trzydniowy pobyt poza domem i miejscem pracy pozwolił na oderwanie się                                

od codzienności, a także pewnego rodzaju sprawdzian w zakresie samodzielności.              

Wielu z pracowników podczas kilkugodzinnych spacerów ulicami Pragi przekraczało 

granice swoich możliwości fizycznych z uśmiechem na twarzy. Znaczna większość               

załogi nigdy nie była poza granicami kraju. Pobyt w obcym  architektonicznie                     

i kulturowo mieście okazał się bardzo udany. W roku 2013 planowany jest wyjazd do 

Budapesztu. 

 

Zdjęcie 2. Wycieczka do Pragi.   
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W listopadzie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt. ”Podpatrzeni”, połączony                  

z pokazem mody. Niepełnosprawni pracownicy ZAZ ZUP wzięli udział w pokazie 

mody i na wybiegu zaprezentowali się w roli modeli i modelek, prezentując  jesienno-

zimową kolekcję odzieży damskiej i męskiej. Pomysł okazał się strzałem                          

w dziesiątkę. Przygotowania trwały 1,5 m-ca. Wiązały się z przymiarkami odzieży                  

i nauką poruszania się na wybiegu. Dla pracowników ZAZ było to nowe 

doświadczenie, a także miłe i fajne przeżycie.  

 

Zdjęcie 3.  Zdjęcia z wybiegu podczas pokazu mody.           

 

    VII.  Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna 

           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 to jest zapewniać doraźną i specjalistyczną pomoc, opiekę 

medyczną, poradnictwo  i usługi rehabilitacyjne. W związku z powyższym w czasie 

pracy, w zakładzie jest obecna pielęgniarka, w celu zapewnienia doraźnej opieki 

medycznej.  

            Zakład zapewnia pracownikom specjalistyczną opiekę medyczną również poprzez 

finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów. 

Rehabilitacja zdrowotna także w formie ćwiczeń fizycznych prowadzona jest                    

w Zakładzie codziennie,  a pieczę nad nią sprawuje fizjoterapeuta. Odbywa się ona                        

w pełni wyposażonej sali rehabilitacyjnej, na której znajduje się nowoczesny                       

i specjalistyczny sprzęt, który pozwala na prowadzenie ćwiczeń dostosowanych 

bezpośrednio do schorzeń pracowników.  Sala  posiada  materace do ćwiczeń                      

i relaksacji, atlas, rowerek oraz bieżnię, aparat do elektroterapii, terapii 

ultradźwiękowej, laseroterapii oraz magnetoterapii.   



 9 

 W  2012  roku  zakupiono   dwa   rowery: rower P-Power  treningowy  i   rower   

rehabilitacyjny P-Crosstrainer. Codzienny trening ruchowy pozwala na poprawienie 

kondycji  i  sprawności  fizycznej,  lepsze   samopoczucie  oraz  wydajność  w  pracy. 

Rehabilitacja prowadzona jest także przez pedagoga i obejmuje różnego rodzaju 

zajęcia z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych, zajęcia integracyjne, 

współpracy w grupie, koncentracji uwagi, relaksacji itd.  

 

Zdjęcie 4. Sala rehabilitacyjna 

         

VIII. Działalność marketingowa 

Zakład Aktywności Zawodowej w celu pozyskania klientów podejmuje szereg działań 

promujących swoje usługi. Pracownicy ZAZ stale monitorują rynek w poszukiwaniu 

kolejnych możliwości zaoferowania usług oraz na bieżąco analizują potrzeby 

potencjalnych klientów. W celach kontrolnych przeprowadzane jest badanie 

zadowolenia klienta, które ma na celu ewentualne poprawienie jakości świadczonych 

usług. W roku 2012 pozyskaliśmy kilku znaczących klientów – Hotel Racibor                      

z Raciborza oraz Restaurację Dworek z Szonowic. 

W listopadzie 2012 r. z okazji czterolecia istnienia ZAZ ZUP w Wodzisławskim  

Centrum Kultury zorganizowaliśmy wernisaż wystawy fotograficznej                              

pt. ”Podpatrzeni” przedstawiającej pracę osób niepełnosprawnych, połączony                      

z pokazem mody. Celem imprezy było pokazanie codzienności osób 

niepełnosprawnych, ich emocji i uczuć szerszej społeczności. Zostały rozesłane 

zaproszenia i zaproszone media.  Wystawa była fotorelacją z jednego dnia pracy 
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pracowników Zakładu. W programie imprezy znalazły się  również występy 

artystyczne pracowników ZAZ oraz projekcja krótkiego filmu „Jeden dzień z życia 

pracownika”. Całe wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Przybyło 

ponad 300 gości  a relację w TVT obejrzało kilka tysięcy widzów.  

        

Zdjęcie 5. Plakat informujący o wernisażu. 

 

 

IX. Budżet ZAZ 

Budżet zakładu na koniec 2012r. przedstawiał się następująco: 

1. środki PFRON – 370 000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), 

2. środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 37 000,00 zł. 

(trzydzieści siedem tysięcy  złotych), 

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

złotych), 

4. wypracowane środki własne – 154 164,46 zł. (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto 

sześćdziesiąt cztery złote 46/100), 

5. przychód finansowy – 1 455,00 zł. (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć 

złotych 00/100) 
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Wykonanie budżetu w 2012 r. wynosiło  – 645 639,98 zł. (słownie: sześćset 

czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 98/100). 

Główne pozycje dotyczące kosztów to: 

wynagrodzenia, 

ubezpieczenia społeczne, 

materiały i wyposażenie, 

energia, 

usługi zdrowotne, 

pozostałe usługi, 

pozostałe koszty. 

 

Wykres 1. Koszty funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu 

Usług Pralniczych w 2012 roku. 

Budżet zakładu w 2012 roku nie uległ znacznej zmianie w porównaniu z budżetem 

roku poprzedniego. Zarówno dotacja ze środków PFRON jak i Powiatu 

Wodzisławskiego nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2011. 

Zwiększone koszty funkcjonowania ZAZ zostały pokryte wyłącznie z uzyskanych 

większych wpływów z działalności gospodarczej. 

Omówione zmiany przedstawia  wykres nr 2. 
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Wykres 2. Budżet zakładu w latach 2011 – 2012. 
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Jednym z elementów budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług 

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

w latach 2009 -2012 kształtowała się następująco: 

 

Wykres 3. Wpływy ze sprzedaży usług w latach 2009-2012. 

 

Od stycznia 2012 roku obserwujemy stały wzrost wpływów ze sprzedaży usług. 

Sytuacja poprawiła się po opracowaniu strategii marketingowej i podjęciu działań 

mających na  celu  pozyskanie  nowych  klientów m.in. takich jak:  Hotelu  
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Timberland  z  Orzesza, Hotelu  Racibor z Raciborza oraz Hotelu z Zebrzydowic.  

Zakład na bieżąco analizuje rynek i prowadzi rozmowy z wieloma firmami w celu 

zapewnienia odpowiedniego  zaplecza  dla sprzedaży swoich usług.    

Stopniowy wzrost wielkości sprzedanych usług w 2012 roku możemy zaobserwować 

na poniższym wykresie. 

 

Wykres 4. Wpływy ze sprzedaży usług 2011 i 2012 r. 

 

Wykres 5. Przychody ze sprzedaży usług ZAZ w 2011 r. i  2012 r.  

 

 

styczeń
luty

marzec
kwiecień

maj
czerwiec

lipiec
sierpień

wrzesień
październik

listopad
grudzień

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

5207,99
5622,4

4543,86

5508,3
5978,92 6171,71

5265,31

6225,81

7482,47
7995,63 7843,02 7902,42

5390,09

7888,44

10075,64
9390,21

13363,77 13551,55

15136,48
15785,72

16495,46

14100,5

15812,8

17173,8

Sprzedaż 2011

Sprzedaż 2012

Klienci Indywidualni Firmy
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

10160,35

65587,49

23999,88

130164,58

Sprzedaż 2011

Sprzedaż 2012



 14 

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 2012 r., stan konta Zakładowego Funduszu Aktywności wynosił: 8 

854,34 zł.  W trakcie roku budżetowego odnotowano następujące wpływy z: 

 podatku                +  25 740,00 zł, 

 odsetek bankowych         + 304,57 zł. 

Łącznie na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Aktywności w 2012 r. 

zgromadzono środki finansowe w wysokości  34 898,91 zł. 

Z posiadanych środków wydatkowano kwotę – 32 084,04 zł., którą przeznaczono                       

na szkolenia osób niepełnosprawnych, wyjazdy rekreacyjne, udział osób 

niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sprzęt rehabilitacyjny, organizację wernisażu 

pt. „Podpatrzeni”. W dniu 31 grudnia 2012r.  na rachunku bankowym zakładowego 

funduszu aktywności odnotowano stan w wysokości 2 245,87 zł. 

Na  przestrzeni  4 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 – 2012 

 

XI. Podsumowanie 

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim 

kolejny rok wypełnia swoją misję. Daje szansę niepełnosprawnym mieszkańcom 

naszego społeczeństwa na pracę i możliwość usamodzielnienia się. Głównym celem 

Zakładu jest  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). Nasi pracownicy zatrudnieni są 

na stanowiskach: pracz, prasowacz, maglarz oraz sprzątacz. Zapewniamy im opiekę 

pielęgniarską, specjalistyczną opiekę medyczną oraz codzienne zajęcia ruchowe 

prowadzone przez fizjoterapeutę. Z wypracowanych 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 2012 dla Zakładu był udany -  sprzedaż usług wzrosła o 105% w stosunku 

do roku poprzedniego.  Działania marketingowe oraz staranność wykonywanej pracy 

zaowocowały wzrostem ilości klientów i sprzedaży.  Zakład Aktywności Zawodowej 

Zakład Usług Pralniczych  wypracował w roku sprawozdawczym 2012 - 154 164,46 zł 

środków  własnych,  które  pozwalają  na  coraz   większą   samodzielność   finansową  

i zmniejszenie pobieranych dotacji z Powiatu w roku 2013. 

 We współpracy z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego od 2012 roku 

podejmowane są działania w kierunku rozszerzenia działalności Zakładu o nową linię 

technologiczną i zatrudnienie  kolejnych 10 osób niepełnosprawnych. 

 

2009 2010 2011 2012
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

15389,62
16042,24

19804,95

26015,57

5750,61

14477,19

22154,67

32722,04

ZFA naliczone

ZFA wydatkowane



 16 

Spis zdjęć: 

Zdjęcie 1. Praca osób niepełnosprawnych…......………………………………….…4 

Zdjęcie 2. Wycieczka do Pragi ….................................................................................7 

Zdjęcie 3. Zdjęcia z wybiegu podczas pokazu mody…..............................................8 

Zdjęcie 4. Sala rehabilitacyjna………………………………………………………..9 

Zdjęcie 5. Plakat informujący o wernisażu...........................…………………….....10 

 

Spis tabel: 

Tabela 1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wg rodz. niepełnosprawności.....5 

 

 

Spis wykresów: 

 

Wykres 1. Koszty funkcjonowania ZAZ ZUP w 2012 roku………...……….……..11 

Wykres 2. Budżet ZAZ ZUP w latach 2011 – 2012 roku………………......…..…..12 

Wykres 3. Wpływy ze sprzedaży usług w latach 2009-2012 roku……...........…….12 

Wykres 4. Wpływy ze sprzedaży usług za 2011 i 2012 rok.……...………..…….....13 

Wykres 5. Przychody ze sprzedaży usług ZAZ w 2011 r. i  2012 r.…...................\..13 

Wykres 6. Zakładowy Fundusz Aktywności w latach 2009 -2012………...………15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


