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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  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.

W  pierwszych  latach  działalności  Zakład  zatrudniał  15  osób  niepełnosprawnych, 

w 2011 roku  zatrudnienie wzrosło o 5 kolejnych osób niepełnosprawnych. 

W  maju  2013  roku  zostało  utworzonych  10  nowych  miejsc  pracy  dla  osób 

niepełnosprawnych,  a  w listopadzie  zatrudnienie  znalazły  kolejne  3 osoby.  Tym samym 

od utworzenia Zakładu zatrudnienie osób niepełnosprawnych wzrosło o ponad 100%.

W lipcu 2013 roku na wniosek powiatu wodzisławskiego, władze województwa śląskiego 

podjęły  decyzję  o  przyjęciu  wniosku o  rozbudowie  do  realizacji.  Dzięki  czemu Zarząd 

Województwa Śląskiego przekazał połowę potrzebnych środków na inwestycję, tj. 370 tys. 

zł., drugą połowę wyasygnowało Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Dyrektor ZAZ 

na wyposażenie  rozbudowanej  części  pralni  pozyskał  z Powiatowego Urzędu Pracy 150 

tys., a 49 tys. zł., wygospodarował z własnych środków. Dzięki środkom pozyskanym przez 

władze  powiatu  wodzisławskiego  w  połowie  2013r.  rozpoczęto  rozbudowę  Zakładu 
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Aktywności  Zawodowej  Zakładu Usług Pralniczych,  która  zakończyła  się  w listopadzie 

2013r.

    
Zdjęcie 1. Zdjęcia budynku przed i po modernizacji.

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 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),

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

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

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

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 
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indywidualnie.  Naszym  atutem  jest  kompleksowe  wykonanie  usługi  i  dlatego  grono 

klientów  ZAZ  ZUP systematycznie  się  poszerza.  W przeciągu  ostatniego  roku  obroty 

Zakładu wzrosły  o  51%,  a  różnica  między  rokiem 2011 a  2013 wynosi  210% wzrostu 

przychodów. 

Wykres 1. Progresja przychodów w latach 2011 - 2013.

Od kwietnia 2013 roku dzięki wzrastającej liczbie klientów wydłużyliśmy godziny pracy. 

Pracownicy pracują na trzy zmiany od 06:00 do 18:00, dzięki czemu poczuli się jeszcze 

bardziej potrzebni w zakładzie pracy.

W  celu  zapewnienia  ciągłości  świadczonych  usług  w  Zakładzie  w  sezonie  letnim, 

wykonywano usługi pralnicze  również w soboty, aby zapewnić terminowość oferowanych 

usług pralniczych dla klientów.

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. Pracownicy znajdują się pod stałą 

opieką  terapeutów  oraz  pielęgniarki.  Organizowane  zajęcia  rehabilitacyjne  sprzyjają 
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rozwijaniu  się  ich  zdolności  komunikacyjnych  i  dobrych  stosunków  interpersonalnych. 

Osoby niepełnosprawne uczą się zasad współpracy w grupie i rozwiązywania problemów 

emocjonalnych. Umiejętność obsługiwania nowoczesnych urządzeń technicznych pomaga 

osobom niepełnosprawnym lepiej radzić sobie w życiu codziennym i korzystać ze zdobyczy 

techniki.

         
Zdjęcie 2. Praca osób niepełnosprawnych.

IV. Zatrudnienie

Stale  rosnąca  ilość  klientów  oraz  rozbudowa  Zakładu  o  nową  część,  dała  możliwość 

kolejnym osobom niepełnosprawnym szansę na podjęcie pracy i w miarę normalne życie. 

W związku z  planowanym poszerzeniem działalności,  w maju 2013r.  Zakład przyjął  do 

pracy  dodatkowo  10  osób  niepełnosprawnych  w  celu  ich  przeszkolenia, 

a w listopadzie kolejne 3 osoby, dla których to Powiatowy Urząd Pracy przyznał 150 tys. zł 

na  utworzenie  nowych  miejsc  pracy.  Zatrudnienie  ogółem  w  Zakładzie  Aktywności 

Zawodowej  Zakładzie  Usług  Pralniczych  w Wodzisławiu  Śląskim  w porównaniu 

z poprzednimi latami wzrosło prawie o 90%. W 2011r. i 2012r. kształtowało się na poziomie 

27  osób,  natomiast  w  2013r.  wyniosło  46  osób,  w  tym  18  ze znacznym  stopniem 
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niepełnosprawności oraz 16 z umiarkowanym i 12 osób pełnosprawnych. Ponadto Zakład 

zatrudniał średnio miesięcznie 4 osoby na umowę zlecenie.

Szczegółowo zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2013 roku w ZAZ ZUP przedstawia 

poniższa tabela.

Symbol Rodzaj niepełnosprawności Stopień niepełnosprawności SUMA

Znaczny Umiarkowany

01-U Upośledzenie umysłowe 1 os. 2 os. 3 osoby
02-P Choroba psychiczna 7 os. 13 os. 20 osób
03-L Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - - -
04-O Choroby narządu wzroku - - -
05-R Choroby narządu ruchu 2 os. 2 osoby
06-E Epilepsja 1 os. - 1 osoba
07-S Choroby układu oddechowego i krążenia - - -
08-T Choroby układu pokarmowego - - -
09-M Choroby układu moczowo-płciowego 1 os. - 1 osoba
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

4 os. - 4 osoby

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 
bez podanego rodzaju niepełnosprawności 

1 os. 1 osoba

SUMA 18 osób 16 osób 34 osoby
Tabela 1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych według rodzaju niepełnosprawności.

O  ile  sytuacja  na  rynku  pracy  jest  trudna  dla  wszystkich  poszukujących,  to  dla  osób 

niepełnosprawnych  szanse  na  znalezienie  pracy  są  znikome.  Dlatego  zasadne  jest 

przygotowanie  nowych  miejsc  pracy  w  ZAZ,  oraz  takie  pokierowanie  umiejętnościami 

zatrudnionych,  aby  mogli  znaleźć  miejsce  pracy  na  otwartym  rynku.  Pomimo 

zaangażowania  Zakładu  w  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  oraz  ciągłego  zwiększania 

zatrudnienia, ilość osób oczekujących na zatrudnienie wciąż rośnie o czym świadczy bardzo 

duża ilość składanych podań. Zatrudnienie w Zakładzie jest dla wielu z nich jedyną szansą 

na podjęcie pracy, rehabilitację zawodową, a przede wszystkim próbę usamodzielnienia się. 

ZAZ to często jedyna szansa dla tych osób na normalne życie. Praca w Zakładzie daje im 
7



po okresie rehabilitacji  i  przygotowań możliwość lepszego funkcjonowania na otwartym 

rynku  pracy  oraz  szansę  na  samodzielne  funkcjonowanie  w  społeczeństwie. 

W 2013 roku dwóch pracowników niepełnosprawnych z naszego Zakładu pozyskało pracę 

na otwartym rynku. 

Dzięki  zaangażowaniu  się  w  rozwiązywanie  problemów  osób  niepełnosprawnych 

w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego we wrześniu 2013r. Zakład znalazł 

się w gronie regionalnych laureatów nagrodzonych w VIII edycji konkursu „Lodołamacze 

2013”.  Zdobyte  3 miejsce  dało  satysfakcję  i  radość  całemu zespołowi.  Jest  to  pierwsze 

w historii konkursu wyróżnienie tego typu dla jednostki z powiatu wodzisławskiego. Sukces 

ten zmotywował wszystkich pracowników do dalszego działania. 

Zdjęcie 3. Zdobyte 3 miejsce w konkursie „Lodołamacze 2013”.

V. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Praca  oraz  szeroko  rozumiana  aktywność  społeczna  ma  podstawowe  znaczenie  dla 

prawidłowego  funkcjonowania  psychicznego  i  społecznego  osób  pełnosprawnych  jak 

i niepełnosprawnych.  Wszyscy  posiadają  pewne  aspiracje,  indywidualne  potrzeby  oraz 

zainteresowania.  Zatrudnienie  daje  poczucie  własnej  wartości,  bycia  potrzebnym,  jest 

źródłem pozytywnej samooceny, istotnym elementem do samorealizacji.

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 
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istnienia podejmujemy działania,  mające na celu ukształtowanie spójnego i kompletnego 

systemu  wsparcia  dla  społecznego  włączenia  osób  niepełnosprawnych  na  rynek  pracy, 

co znalazło  odbicie  w  pozyskaniu  pracy  przez  osoby  niepełnosprawne  w  roku  2013. 

Polityka działalności Zakładu nakierowana jest na aktywizację społeczną tych osób i musi 

tym samym uwzględniać specyfikę potrzeb i nastawień tak, aby były one zdolne w pełni 

korzystać  z  rozwiązań systemowych i współpracować z instytucjami powołanymi  do ich 

wspomagania. Dla wielu osób zatrudnienie w ZAZ-ie jest jedyną szansą na wyjście z domu, 

radzenie sobie w codziennym życiu jak np. samodzielne przemieszczanie się. Zatrudnienie 

uświadamia tym osobom bycie potrzebnym, jest źródłem pozytywnej samooceny, istotnym 

elementem  na  drodze  do  samorealizacji.  ZAZ  ZUP  w  swoich  przedsięwzięciach 

przygotowuje  osoby  niepełnosprawne  do  samodzielnego  podejmowania  decyzji  i  pracy 

na wolnym  rynku,  jest  instytucją  wspomagającą  działania  w  poszukiwaniu  pracy, 

mieszkania,  a  nawet  rozwiązywaniu  spraw  osobistych.  Dzięki  nabytym  w  ZAZie 

umiejętnościom i wiedzy pracownicy mają możliwość sprostać stawianym im wyzwaniom. 

Obecnie możemy się pochwalić wielkim sukcesem jednego z naszych niepełnosprawnych 

pracowników,  który  w  lipcu  2013  roku  usamodzielnił  się  wynajmując  mieszkanie. 

Na co dzień pomaga swojemu również niepełnosprawnemu bratu.  O planach pracownika 

ZAZu wszyscy wiedzieli i bardzo go wspierali. Zakład pomagał mu przy przeprowadzce 

oraz zakupił potrzebny sprzęt. Powyższa sytuacja udowadnia, że niepełnosprawność nie jest 

przeszkodą  w  usamodzielnieniu  się.  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.
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Zdjęcie 4. Pomoc w przeprowadzce Łukasza.

VI. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja  jest  procesem medyczno–społecznym,  który  dąży  do  zapewnienia  osobom 

niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej, bezpieczeństwa 

społecznego  i  zawodowego.  Zakład  Aktywności  Zawodowej  Zakład  Usług  Pralniczych 

w ramach  rehabilitacji  społecznej  przysposabia  osoby  niepełnosprawne  do  życia 

w naturalnym  środowisku.  Pracownicy  Zakładu  mają  możliwość  udziału  w  życiu 

kulturalnym  i społecznym  poprzez  wyjście  do  kina,  na  basen,  kręgle  i  inne  spotkania 

integracyjne.  Zasada  pełnego  uczestnictwa  i  równości  osób  niepełnosprawnych 

w społeczeństwie może być zrealizowana tylko w procesie szeroko rozumianej 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  samodzielności 

i niezależności wymaga czynnego uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w procesie własnej 

rehabilitacji i to na każdym jej etapie.

Kronika  najważniejszych  wydarzeń  związanych  z  rehabilitacją  społeczną  pracowników 

Zakładu Aktywności Zawodowej w 2013 roku przedstawia się następująco:
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Już  na  początku  2013  roku  uczestniczyliśmy  w  X  Karnawałowym  Balu  Maskowym 

organizowanym jak co roku przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi. 

Zdjęcie 5. Uczestnicy X Karnawałowego Balu Maskowego.

Przed Świętami Wielkanocnymi zajęliśmy się pracą twórczą, a mianowicie dla wszystkich 

naszych klientów w ramach podziękowań za  współpracę  oraz  okazywane  nam zaufanie 

przygotowaliśmy upominki w formie pięknych stroików świątecznych.

Zdjęcie 6. Przygotowanie upominków Wielkanocnych dla Klientów ZAZ.
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Natomiast  w  Dzień  Kobiet  pracownicy  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  Zakład  Usług 

Pralniczych  postanowili  w  niezwykły  sposób  uczcić  Święto  Kobiet.  W  okolicach 

wodzisławskiego rynku napotkane panie zostawały obdarowane tulipanem, własnoręcznie 

ozdabianym  przez  niepełnosprawnych  pracowników  ZAZ-u.  Cała  akcja  spotkała  się 

z ogromnym  zainteresowaniem  i  uznaniem  nie  tylko  pań,  ale  także  panów!  W  sumie 

rozdanych zostało 300 tulipanów. Wszystko po to aby łamać złe stereotypy na temat osób 

niepełnosprawnych i pokazać, że są to normalni i w pełni efektywni pracownicy. Zakładowi 

bardzo zależy na promowaniu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie 7. Zdobienie tulipanów przez pracowników Zakładu.

W 2013 r. ważnym elementem działań Zakładu była trzydniowa wycieczka do Budapesztu. 

Dla  wielu  pracowników  Zakładu  był  to  sprawdzian  kilkudniowej  samodzielności  bez 

bliskich i rodzin. Program wycieczki został świadomie skonstruowany tak, aby pracownicy 

niepełnosprawni  mieli  szansę  poznać  coś,  co  wcześniej  nie  było  dla  nich  osiągalne. 

Nie od dziś, bowiem wiadomo, że konieczność pokonywania nowych wyzwań stanowi dla 

osób niepełnosprawnych szansę umocnienia wiary we własne możliwości, a tym samym 

wzrostu  samooceny.  Poza  tym  niezwykle  istotnym  efektem  oddziaływania  zadań 

o podobnym  charakterze  na  psychiczną  sferę  funkcjonowania  niepełnosprawnych 

uczestników,  jest  nie  tylko  dostarczenie  nowych  doświadczeń,  ale  również  pobudzenie 
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wyobraźni i  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w nieznanym otoczeniu.  Mimo wielu 

kilometrów, które uczestnicy musieli pokonać w ciągu tych trzech dni, wracali do domu 

szczęśliwi i zadowoleni. 

Zdjęcie 8. Wycieczka do Budapesztu.

W 2013  roku  nasi  pracownicy  uczestniczyli  również  po  raz  kolejny  w XI  Powiatowej 

Olimpiadzie  Osób  Niepełnosprawnych,  która  odbyła  się  20  czerwca  w  Wodzisławiu 

Śląskim.  Uczestnicy  mogli  sprawdzić  swoje  umiejętności  zmagając  się  w  różnych 

konkurencjach sportowych. Zwieńczeniem rywalizacji sportowej było uroczyste wręczenie 

pamiątkowych  pucharów,  medali  i  dyplomów  wszystkim  uczestnikom  Olimpiady. 

Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych organizowana jest cyklicznie od 2003 r. 

i na  stałe  wpisała  się  do  kalendarza  wydarzeń  sportowo  –  rekreacyjnych  w  których  to 

pracownicy Zakładu chętnie biorą udział.
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Zdjęcie 9. Uczestnicy XI Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych.

W ósmej  edycji  koncertu  „Blues  dla  niepełnosprawnych”,  który  odbył  się  6  września 

na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza”, wzięło udział ponad 800 osób z 24 ośrodków 

zajmujących  się  pomocą  osobom  niepełnosprawnym.  Były  śpiewy,  tańce  i  wspaniała 

zabawa, którą zapewnił gwiazdor imprezy Robert Lubera- bluesman. Celem imprezy była 

nie  tylko  integracja  osób  niepełnosprawnych,  ale  również  umożliwienie  tym  osobom 

prowadzenia normalnego życia oraz korzystania z powszechnie dostępnych form zabawy 

i rozrywki. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

Zdjęcie 10. Uczestnicy koncertu „Blues dla niepełnosprawnych”.
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19 września w Parku Śląskim pojawili się goście szczególni i bardzo wymagający. W tym 

dniu w Kapeluszu i na Dużej Łące odbył się III Śląski Piknik Osób Niepełnosprawnych. 

1300 osób niepełnosprawnych z terenu całego województwa śląskiego odwiedziło Park, aby 

wspólnie się bawić, zaprezentować swój program artystyczny i wytwory swoich rąk, wziąć 

udział w zabawach i konkurencjach sportowych. W programie Pikniku było między innymi:

Otwarta Scena -  prezentacje muzyczne,  teatralne,  recytatorskie i  taneczne w wykonaniu 

uczestników  Pikniku.  Sportowa  Łąka  –  konkurencje  sportowe,  zabawy  zręcznościowe, 

jazda  na  rowerze,  spacer  z  kijami  pod okiem instruktora,  zajęcia  na  siłowni  terenowej.

Przejażdżka parkową Ciufcią lub koleją linową „Elka”. 

Zdjęcie 11. III Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych.

25  października  w  Rydułtowskim  Centrum  Kultury  „FENIKS”  odbyło  się  znaczące 

wydarzenie dla środowiska osób niepełnosprawnych - XI Festiwal Twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych "TO JA". Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rodzin 

i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach. W festiwalu wzięło udział 20 zespołów (ponad 

300  osób)  z  powiatu  wodzisławskiego.  Festiwal  był  nie  tylko  prezentacją  twórczych 

i terapeutycznych osiągnięć osób z niepełnosprawnością, ale był też wspaniałą integracyjną 

zabawą. Pracownicy Zakładu zaprezentowali pokaz sztuk walki.
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Zdjęcie 12. Prezentacja ZAZ-u podczas XI Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

W grudniu  2013  roku  pracownicy  Zakładu  zaangażowali  się  w ostatnie  przygotowania 

przed  przeprowadzką  do  nowego  budynku  przeznaczonego  na  pomieszczenia 

administracyjne  i  nową  pralnię.  Ostatnim  etapem  było  rozmieszczenie  przez 

niepełnosprawnych  pracowników  mebli,  sprzętów,  dobór  dekoracji  takich  jak:  kwiaty, 

doniczki, wazony, ozdoby ścienne oraz wszystkich tych drobiazgów, które sprawiły, że nasz 

Zakład stał się pięknym i wyjątkowym miejscem pracy. 

Zdjęcie 13. Zaangażowanie pracowników w przeprowadzkę do nowego budynku.
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W ramach rehabilitacji społecznej spotkania integracyjne pozwalają pracownikom utrwalać 

więzi  pomiędzy nimi,  mają dobry  wpływ na wzajemne relacje  co powoduje,  że  tworzą 

zgrany zespół. Rok 2013 zakończono uroczystym spotkaniem wigilijnym, które miało na 

celu podtrzymanie polskiej tradycji, podczas której wspólnie śpiewano kolędy i składano 

życzenia. Spotkaniu towarzyszyły szczególne emocje oraz ciepła świąteczna atmosfera.

Zdjęcie 14. Spotkanie wigilijne w Restauracji „Janeta”.

VII. Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ZAZ spełnia warunki wskazane w art. 28 ust. 1 pkt 3 

tejże ustawy tj. zapewnia doraźną i specjalistyczną pomoc, opiekę medyczną, poradnictwo 

i usługi  rehabilitacyjne.  W związku  z  powyższym  w  czasie  pracy  zakładu  jest  obecna 

pielęgniarka, zapewniająca doraźną opiekę medyczną, oraz fizjoterapeuta, który sprawuje 

opiekę i nadzór w trakcie rehabilitacji.

Zakład  zapewnia  pracownikom  specjalistyczną  opiekę  medyczną,  również  poprzez 

finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów.

Rehabilitacja  ruchowa  jest  podstawową  dziedziną  rehabilitacji.  Głównym jej  celem jest 

maksymalne przywrócenie sprawności fizycznej, komfortu życia, wydolności krążeniowo-

oddechowej, polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zakład w swoim wyposażeniu 
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posiada  nowoczesny  i  specjalistyczny  sprzęt,  który  pozwala  na  prowadzenie  ćwiczeń 

dostosowanych bezpośrednio do schorzeń pracowników. Doświadczony fizjoterapeuta dla 

każdego  pracownika  układa  indywidualny  program  rehabilitacji.  Sala  posiada  materace 

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

ultradźwiękowej, laseroterapii oraz magnetoterapii.

Rehabilitacja prowadzona jest  także przez pedagoga i  obejmuje różnego rodzaju zajęcia 

z zakresu  treningu  umiejętności  interpersonalnych,  zajęcia  integracyjne,  współpracy 

w grupie, koncentracji uwagi, relaksacji. 

    

Zdjęcie 15. Sala rehabilitacyjna.

VIII. Działalność marketingowa

Zakład Aktywności Zawodowej  w celu pozyskania klientów w roku 2013 podjął  szereg 

działań promujących swoje usługi, stale monitoruje rynek, aby pozyskać nowych klientów. 

Zakład działa w trudnym sektorze gospodarczym, tym bardziej, że na rynku pojawia się 

coraz  więcej  konkurencyjnych  firm  prywatnych  tego  typu,  a  klienci  są  coraz  bardziej 

wymagający.  W  tym  celu  podejmuje  działania,  polegające  na  prowadzeniu  rozmów 

z klientami,  monitorując  w  ten  sposób  jakość  świadczonych  usług.  Współpracujemy 
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z mediami  (prasa,  radio,  tv),  media  to  potężna  siła  oddziałująca  na  każdego  odbiorcę, 

dlatego  ważne  jest,  aby  pokazać  szerszej  społeczności  „życie”  Zakładu  Aktywności 

Zawodowej  oraz  udowodnić,  że  osoba  niepełnosprawna  jest  pełnowartościowym 

pracownikiem. Zakład wykorzystuje różne możliwości, żeby trafić do klienta. 

W Dzień Kobiet  pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych 

postanowili  w  niezwykły  sposób  uczcić  Święto  Kobiet.  W okolicach  wodzisławskiego 

rynku napotkane panie  zostały  obdarowane tulipanem,  własnoręcznie  ozdobionym przez 

niepełnosprawnych  pracowników  ZAZ-u  wraz  z  ulotką  reklamową  naszego  Zakładu. 

Akcja ta jest jedną z wielu organizowanych przez Zakład, która została bardzo pozytywnie 

odebrana  i  cieszyła  się  ogromnym  zainteresowaniem  oraz  uznaniem  zarówno  przez 

odbiorców jak i media. 

    
Zdjęcie 16. Promocja Zakładu w święto kobiet.
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IX. Budżet ZAZ

Budżet zakładu w 2013r. przedstawiał się następująco: 

 środki PFRON – 502 583,62 zł. (pięćset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 

62/100 groszy )

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

(trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

 środki  powiatu  –  157  600  zł.  (sto  pięćdziesiąt  siedem  tysięcy  sześćset  złotych 

00/100)

 środki Powiatowego Urzędu Pracy – 150 000 zł.  (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100)

 środki  SODiR  –  172  870,90  zł.  (sto  siedemdziesiąt  dwa  tysiące  osiemset 

siedemdziesiąt złotych 90/100 groszy)

 wypracowane środki własne – 234 537,13 zł.  (dwieście trzydzieści  cztery tysiące 

pięćset trzydzieści siedem złotych 13/100)

 przychód finansowy – 113,81 zł. (sto trzynaście złotych 81/100)

Wykres 2. Budżet Zakładu w 2013r.
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W związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz zatrudnienia o prawie 100% zwiększyły się 

także  koszty  funkcjonowania  Zakładu  dotyczące  między  innymi  wynagrodzeń 

pracowników, energii czy też zakupu środków piorących. Pomimo wzrastających kosztów, 

dotacja  ze  środków  powiatu  wodzisławskiego  została  zmniejszona  o  19%  co  obrazuje 

poniższy wykres.

Wykres 3. Dotacja przekazana przez Powiat Wodzisławski w 2012r. i 2013r.

Wykonanie  budżetu  w 2013 r.  wynosiło  –  1  162 873,87 zł.  (słownie:  jeden milion  sto 

sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 87/100).

Główne pozycje dotyczące kosztów to:

wynagrodzenia,

ubezpieczenia społeczne,

materiały i wyposażenie,

energia,

usługi medyczne,

pozostałe usługi,

pozostałe koszty.
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Wykres 4. Koszty funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w 2013 roku.

Budżet w roku 2013 został zrealizowany zgodnie z planem finansowym. Znacznie wzrosły 

pozycje  kosztowe  dotyczące  w  szczególności  zaadoptowania  nowego  obiektu,  zakupu 

maszyn pralniczych, wyposażenia stanowisk pracy i umeblowania pomieszczeń biurowych. 

Rozwój Zakładu oraz zwiększona liczba osób zatrudnionych wpłynęła na wzrost  budżetu 

Zakładu, głównie wynagrodzeń, zakupu energii czy też środków piorących. W porównaniu 

z rokiem 2011 i 2012 kształtuje się on następująco:

Wykres 5. Budżet Zakładu w latach 2011-2013.
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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 -2013 

stale wzrasta i kształtuje się następująco:

Wykres 6. Wpływy ze sprzedaży usług w latach 2009-2013.

Jak w każdej branży są miesiące lepsze i gorsze i ten cykl koniunkturalny możemy również 

zaobserwować  w  Zakładzie.  Mimo  to  z  roku  na  rok  możemy  zauważyć  stały  wzrost 

wpływów ze sprzedaży. Aktualnie Zakład prowadzi rozmowy z wieloma firmami w celu 

zapewnienia odpowiedniego zaplecza dla sprzedaży usług i ciągłości pracy Zakładu.

Stały wzrost wielkości sprzedanych usług w 2013 roku jak również w odniesieniu do roku 

2012 możemy zaobserwować na poniższym wykresie.

Wykres 7. Wpływy ze sprzedaży usług 2012 i 2013 r.
23

2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok
0

50000

100000

150000

200000

250000

53
02

1,
09

87
34

5,
30

75
74

7,
84 15

41
66

,4
6

23
45

37
,1

3

styczeń
luty

marzec
kwiecień

maj
czerwiec

lipiec
sierpień

wrzesień
październik

listopad
grudzień

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

53
90
,0
9

78
88
,4
4

10
07
5,
64

93
90
,2
1

13
36
3,
77

13
55
1,
55

15
13
6,
48

15
78
5,
72

16
49
5,
46

14
10
0,
50

15
81
2,
80

17
17
3,
80

14
64
2,
91

13
97
2,
16

15
11
8,
32

18
03
9,
77

21
65
5,
39

18
65
7,
45

23
47
0,
11

24
24
9,
24

24
85
1,
84

23
21
5,
34

14
32
4,
17 22
34
0,
43

Sprzedaż 2012
Sprzedaż 2013



Wykres 8. Przychody ze sprzedaży usług ZAZ w 2012 r. i 2013 r. w rozbiciu na klientów indywidualnych oraz 

                   firmy.

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 2013 r., stan konta Zakładowego Funduszu Aktywności wynosił: 2 245,87 zł. 

W trakcie roku budżetowego odnotowano następujące wpływy:
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−z podatków +  41 946,62 zł,

−z odsetek bankowych +41,23 zł.

Łącznie  na  rachunku  bankowym  Zakładowego  Funduszu  Aktywności  w  2013r. 

zgromadzono środki finansowe w wysokości 41 987,85 zł.

Z posiadanych środków 31 723,44 zł., przeznaczono na szkolenia osób niepełnosprawnych, 

wyjazdy  rekreacyjne,  udział  osób  niepełnosprawnych  w  życiu  kulturalnym,  sprzęt 

rehabilitacyjny,  organizację  spotkań  integracyjnych,  ponadto  10 000,00  zł.  zostało 

wykorzystane  na  dofinansowanie  zakupu  urządzeń  i  maszyn  pralniczych  nowej  linii 

technologicznej  typu  wet-cleaning.  W dniu  31  grudnia  2013r.  na  rachunku  bankowym 

Zakładowego Funduszu Aktywności odnotowano stan w wysokości 2 412,28 zł.

Na przestrzeni 5 lat funkcjonowania zakładu naliczenie i wydatkowanie środków 

Zakładowego Funduszu Aktywności przedstawia wykres nr 9.

Wykres 9. Zakładowy Fundusz Aktywności w latach 2009 – 2013.
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XI. Podsumowanie

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim, istnieje 

już  od  ponad  5  lat.  Jest  jedną  z  niewielu  instytucji  działających  na  terenie  powiatu 

wodzisławskiego  wspierających  kompleksowo  osoby  niepełnosprawne  i  budująca 

odpowiedni system wsparcia. Stwarza wyjątkową szansę na znalezienie im swojego miejsca 

w życiu, włączenia się do życia społecznego i aktywizację zawodową. Na koniec roku 2013 

w Zakładzie znalazły zatrudnienie 34 osoby niepełnosprawne, co stanowi ponad 70% ogółu 

pracowników. 

Zakład  Aktywności  Zawodowej  Zakład  Usług  Pralniczych  to  wyjątkowe  miejsce  pracy 

skierowane ku aktywności zawodowej i  jednocześnie  wspierające rehabilitację społeczną 

osób  niepełnosprawnych.  Chcemy  w  ten  sposób  przygotować  osoby  niepełnosprawne 

do życia w otwartym środowisku.

Skuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi 

motyw  przewodni  funkcjonowania  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  Zakładu  Usług 

Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim.

Od początku istnienia podejmujemy działania, których celem jest ukształtowanie spójnego 

i kompletnego  systemu  wsparcia  dla  społecznego  włączenia  osób  niepełnosprawnych 

w sposób efektywny. Pracownicy ZAZ posiadają swoje aspiracje,  indywidualne potrzeby 

i zainteresowania, a Zakład pomaga im je zrealizować.

Zatrudnienie daje poczucie wartości, pewności siebie, niezależności, bycia potrzebnym, jest 

źródłem pozytywnej samooceny, istotnym elementem na drodze do samorealizacji. 

W roku 2013 Zakład Aktywności Zawodowej odnotował 51% wzrost przychodu w stosunku 

do roku 2012 i o 210% w stosunku do 2011 roku. Poprzez sukcesywny wzrost obrotów 

Zakładu  oraz  liczbę  osób  oczekujących  na  przyjęcie, powstała  koncepcja  rozbudowy, 

polegająca  na  zaadoptowaniu  starego  budynku  kotłowni  dla  potrzeb  pomieszczeń 

administracji  oraz  nowoczesnej  pralni  typu  wet-cleaning  jedynej  w  tym  regionie  linii 

technologicznej,  która  została  przygotowana  z  myślą o  określonych  odbiorcach,  a  tym 

samym dała szansę na kolejne miejsca pracy dla osób  niepełnosprawnych. W przeciągu 

roku zatrudnienie ogółem w Zakładzie wzrosło z 27 do 46 osób. Niewątpliwie inicjatywa 

rozbudowy  Zakładu  spowodowała  korzystne  zmiany,  dała  możliwość  zwiększenia 
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zatrudnienia i pracy w lepszych, nowocześniejszych warunkach. Dzięki uzyskaniu nowych 

pomieszczeń Zakład ma możliwość  zatrudnienia pedagoga i psychologa, przez co może 

świadczyć  kompleksową pomoc  dla  niepełnosprawnych pracowników.  Pracownicy  mają 

salę  do  rehabilitacji  społecznej,  gdzie  mogą  pracować  w  grupach  i  rozwijać  swoje 

umiejętności manualne.

Działania  podjęte  w  związku  z  rozbudową  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  to  bardzo 

ważny element w strukturze naszego powiatu i jest odzwierciedleniem dbania przez władze 

powiatu  wodzisławskiego  o  wszystkich  jego  mieszkańców  również  tych  najbardziej 

potrzebujących wsparcia.
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