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MISJA

Zakład aktywności zawodowej rehabilituje 

zawodowo i społecznie osoby z najcięższą 

niepełnosprawnością, zatrudniając te osoby przy 

działalności wytwórczej i usługowej, dążąc do 

poprawy ich sytuacji życiowej, w szczególności na 

rynku pracy.



ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

RYNEK PRACY CHRONIONEJ
co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce 

stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do 

pracy przez powiatowe urzędy pracy:

a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u 

których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 

psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa 

warsztatu terapii zajęciowej zajęła stanowisko uzasadniające 

podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w 

warunkach pracy chronionej – nie więcej niż 35% ogółu 

zatrudnionych



Szczególne warunki pracy:
• Stanowisko przystosowane do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej

• Cały zakład dostępny dla osób z dysfunkcją narządu 

ruchu

• Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy: 

0,55 - 0,8 etatu osoby niepełnosprawnej 

(od 3h 51 minut do 5h 36 minut)

• Dodatkowo zapewniona rehabilitacja:

w wymiarze 60-120 minut dziennie

• Zapewnienie dojazdu do pracy (osoby z dysfunkcją 

narządu ruchu)

• Wsparcie ze strony zakładowego funduszu aktywności



Elementy elastycznego i 

bezpiecznego zatrudnienia
• Rynek pracy chronionej (przystosowane miejsce pracy, 

opieka medyczna, ulgi i uprawnienia 

niepełnosprawnego pracownika, itp.)

• Regulowany czas pracy (uzależniony od możliwości 

pracownika) – harmonogram pracy i rehabilitacji

• Praca pod opieką instruktora i rehabilitanta

• Realizacja Indywidualnego Programu Rehabilitacji 

a później planu zatrudnienia u innego pracodawcy

• Finansowe instrumenty wsparcia służące zatrudnieniu  

– Zakładowy Fundusz Aktywności



Wrocławski Zakład Aktywności 

Zawodowej
• powołany Uchwałą Nr XXIV/870/08 Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 

roku

• forma organizacyjno-prawna:

samorządowy zakład budżetowy Miasta

• jednostka posiadająca status zakładu aktywności 

zawodowej

• firma prowadząca działalność usługowo-

wytwórczą (gospodarczą)



Zakład Aktywności Zawodowej –

miejsce w systemie

Warsztat terapii zajęciowej

Zakład aktywności zawodowej

Zakład pracy chronionej

Wolny rynek pracy



Zakres prowadzonej działalności:
• Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych poprzez działalność 
produkcyjno-usługową

• Działalność gospodarcza w trzech działach (statut):

– Gastronomii z elementami cateringu – przygotowanie 
posiłków oraz ich dystrybucja

– Ogrodnictwa i prac porządkowych - porządkowanie i 
zagospodarowanie terenów zielonych

– Poligrafii i digitalizacji – produkcja i sprzedaż druków i 
materiałów promocyjnych oraz digitalizacja i 
archiwizowanie dokumentów



Przygotowanie posiłków:
Profesjonalnie wyposażona kuchnia prowadzona przez 

fachowców z doświadczeniem w zbiorowym żywieniu

Zaangażowany przeszkolony personel – osoby 
niepełnosprawne

Realizacja różnorodnych zamówień: 

posiłki dla osób indywidualnych w siedzibie zaz-u (dwudaniowe 
obiady w cenie 15,00 zł za obiad)

catering u zamawiającego (szkolenia, seminaria, konferencje)

obiady w zakładach pracy i urzędach (transport posiłków do 
zamawiającego)

organizacja imprez (z poczęstunkiem) we własnych salach



Catering













Ogrodnictwo:

• Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 

niewielkich  terenów zielonych

• Organizacja ogrodów 

• Prace związane z utrzymaniem czystości na 

terenie zewnętrznym zamawiającego

• Przygotowanie kompozycji roślinno-

plastycznych na zamówienie (stroiki, bukiety)



Zagospodarowanie ogrodów



Prace porządkowe



Florystyka



Poligrafia, reklama, digitalizacja

• Produkcja druków urzędowych

• Projektowanie materiałów promocyjnych 

(ulotek, broszur, plakatów)

• Wykonywanie wydruków gotowych projektów

• Produkcja materiałów promocyjnych od 

projektu do gotowej książki lub plakatu

• Digitalizacja dokumentów i książek



Poligrafia



Rodzaj działalności gospodarczej

• Wpisuje się w lokalny rynek – zlecenia zapewniają 

utrzymanie się zakładu 

• Gwarantuje możliwość pracy osobom z różnymi 

dysfunkcjami organizmu – odpowiednie oprzyrządowanie 

stanowisk pracy

• Wykorzystuje poziom wykształcenia pracowników 

niepełnosprawnych 

• Daje możliwości rozwoju i specjalizacji w zawodzie

• Rokuje na znalezienie miejsca pracy dla niepełnosprawnego 

poza zakładem aktywności zawodowej



Działalność gospodarcza a 

działalność rehabilitacyjna
• Rehabilitacja poprzez pracę – dobór stanowiska pracy 

do możliwości i umiejętności pracownika

• Praktyczne wykonywanie zleceń, na których zakład 

zarabia

• Warunki pracy możliwie najbardziej zbliżone do 

warunków na wolnym rynku

• Nadzorowanie pracy, a jednocześnie instruktaż i 

wsparcie kadry obsługowo-rehabilitacyjnej

• Szkolenia zawodowe osób rokujących do przejścia na 

wolny rynek pracy



Rehabilitacja społeczna

• Wspieranie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne 

niepełnosprawnych pracowników Zakładu

• Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla 

wszystkich pracowników Zakładu 

• Przyjmowanie wizyt studyjnych w siedzibie 

WZAZ (w ramach działalności usługowo-

wytwórczej)

• Przyjmowanie wycieczek turystycznych



Współpraca z innymi 

elementami systemu
• Przygotowanie pracowników przez warsztaty terapii 

zajęciowej

• Wsparcie trenerów i asystentów w pracy w zaz oraz z 

poszukiwaniu miejsc pracy na wolnym rynku

• Powiatowy urząd pracy – źródło nowych pracowników 

oraz miejsc pracy dla osób przechodzących na wolny 

rynek

• Zakład opieki zdrowotnej – zapewnienie doraźnej i 

specjalistycznej opieki zdrowotnej dla pracowników 

niepełnosprawnych



Wspieranie zatrudniania osób 

niepełnosprawnych na otwartym 

rynku pracy

• Zakład jest swoistym warsztatem rozwijającym 

zawodowo osoby niepełnosprawne 

• Pozwala na praktyczną naukę i pracę w warunkach 

chronionych 

• Wyszukuje pracodawców, którzy mogą zatrudnić osoby 

niepełnosprawne na wolnym rynku

• Wspiera pracowników niepełnosprawnych dzięki 

Zakładowemu Funduszowi Aktywności

• Ściśle współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej



Zysk dla kontrahentów

• Zakupując produkty lub usługi w zakładzie 
aktywności zawodowej zamawiający ma prawo 
do odpisów podatkowych na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

• Jednostki miejskie mogą zlecać zadania poza 
ustawą prawo zamówień publicznych, gdyż są w 
tej samej strukturze Miasta Wrocław

• Wspieranie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych



Wsparcie zakładów aktywności 

zawodowej

• Organizator (gmina, powiat, stowarzyszenie, 

związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa)

• PFRON (środki algorytmowe, SODiR)

• Lokalni partnerzy (sąsiedzi, przyjaciele, rodziny 

pracowników)

• Organizacje parasolowe (branżowe i 

specjalistyczne)



Wsparcie ze strony instytucji 

wspierających

• Szkolenia specjalistyczne (bardzo szczególne 

przepisy prawne warunkujące działalność)

• Promocja ekonomii społecznej (zaz wpisuje się 

w ekonomię społeczną)

• Marketing (pozyskiwanie stałych partnerów)

• Obsługa techniczna (strona internetowa, drobny 

remont, trenerzy pracy, rehabilitacja społeczna)







Związek pracodawców

• powstał na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o organizacjach pracodawców

• ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym 
gospodarczych, zrzeszonych członków wobec 
związków zawodowych, organów władzy i 
administracji rządowej oraz organów samorządu 
terytorialnego

• do związku należą zarówno same zazy, organizacje 
będące organizatorami zazów oraz innych 
przedsiębiorstw społecznych



Związek pracodawców

• powstał z inicjatywy wielkopolskich zazów
przy wielkim udziale Fundacji im. Królowej Polski 
św. Jadwigi 

• powstał pod koniec maja 2012 r. podczas I 
Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego Zakładów 
Aktywności Zawodowej

• Członkami założycielami było 29 podmiotów (28 
ZAZ i Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi)

• obecnie Związek skupia 44 podmioty. 



Działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnością:

• działania na rzecz rozwoju rynku pracy i 
przeciwdziałania bezrobociu osób 
niepełnosprawnych. 

• wpływanie na politykę społeczną i ekonomiczną 
organów władzy publicznej, 

• organizowanie szkoleń dla kadry pracowniczej 
zazów

• doradztwo dla pracodawców zatrudniających osoby 
z niepełnosprawnością



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ewa Wójcik


