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Urobek 2004 roku
W śród wydarzeń m inionego roku priorytet będą miały 

zmiany określające ramy systemu prawnego dotyczącego 
wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Oto one w tele
graficznym skrócie.

-  26 lutego skierowano do konsultacji projekt założeń do nowej 
ustawy o rehabilitacji, w marcu  w całości odrzucone przez 
KRAZON. Nie może to dziwić, miały one bowiem charakter 
intuicyjno-eksperymentalny zawierając nieznane byty, m.in. 
„pracodawca non profit”, „warsztaty pracy chronionej”.

-  Po 1 maja zm ienił się system prawny funkcjonow ania zatrud
nienia chronionego, ale nie wiadomo było na jaki. Naprędce 
wprowadzone, cząstkowe i zagmatwane rozwiązania prawne
-  w tym rozporządzenie R M  z 18 maja -  całkowicie rozmyły 
cały system i były przyczyną chaosu. Mieliśmy do czynienia 
z wykluczającym się skrzyżowaniem prawa krajowego -  usta
wa o rehabilitacji -  i unijnego -  Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 2204/2002.

-  8 czerwca Rada Ministrów przyjęła wielokrotnie zm ieniane  
założenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji, w zasadzie wyklu
czające osoby niepełnosprawne z rynku pracy.

-  W połowie łipca ukazał się projekt nowej ustawy „o wspieraniu 
zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej...”

-  W październiku projekt ten -  przed uzyskaniem opinii Komisji 
Trójstronnej -  został skierowany na tzw. szybką ścieżkę legi
slacyjną, a jego pierwsze czytanie miało odbyć się w sejmowej 
Komisji Nadzwyczajnej.

-  12 października miała miejsce pierwsza nowelizacja rozporzą
dzenia rządu z 18 maja -  dopuszczenie ryczałtu oraz 15 proc. 
kwoty ubezpieczenia społecznego w rozliczaniu zwiększonych 
kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

-  7 grudnia -  kolejna zmiana powyższego rozporządzenia, włą
czająca w ryczałt 100 proc. składki na ubezpieczenie społeczne.

Już wówczas (!) -  a praktycznie 15 grudnia, gdy ten akt prawny 
został opublikowany -  przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełno
sprawne poznali zasady swego funkcjonow ania w 2004 roku oraz 
wysokość rekompensat, które im z tego tytułu przysługują.

Prawny „stan otw arcia” 2004 roku i jeg o  zakończenia  są 
nieporównywalne, mimo że funkcjonowaliśm y ciągle w tym samym  
systemie prawnym. Przez cały ten rok prowadzący ZPCh i inni pra
codawcy oraz reprezentujące ich organizacje wkładały ogromny 
wysiłek, by przekonać inicjatorów zmian prawa, iż ich niefrasobliwe 
propozycje mogą skutkow ać jedynie destrukcją resztek systemu. 
W procesie ich „dokształcania” oraz w kształtowaniu właściwej 
opinii w tym zakresie swą rolę odegrały również „Nasze Sprawy”.

Czy jednak rzeczywiście musiało to trwać aż cały rok?
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PREZENTACJA AUTOPOPRAWKI

Końcowa faza uzgodnień projektu?
Niewątpliwie największym wydarzeniem stycznia -  dla 

osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo i ich pracodawców
-  była prezentacja autopoprawki do rządowego projektu 

ustawy o wspieraniu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, której dokonał minister 

Leszek Zidimki, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Miało to miejsce 18 stycznia w siedzibie Ministerstwa 

Polityki Społecznej, a udział w tym wydarzeniu wzięli 
przedstawiciele kierownictwa Biura 

Pełnomocnika, organizacji środowiskowych, które sygnowały 
porozumienie z  ministrem Paterem (KIG-R, KZRSIiSN, 

POPON i Porozumienia Branżowego), związków zawodowych 
(Federacja ZZ ON i Pracowników ZPCh i Sekcji Osób 

Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność"), TWK oraz mediów.

Minister Zieliński przyznał, 
iż projekt ustawy złożony 
już w Sejmie był zdecydo

wanie oprotestowany przez organizacje 
pozarządow e i Komisję Trójstronną, 
a wobec tak silnego ich oporu rozważa
no nawet jego wycofanie. Jednak kon
struktywna postawa strony społecznej, 
intensyfikacja wspólnych prac -  na prze
strzeni ostatnich trzech miesięcy odbyto 
k ilk ad z iesią t spotkań 
w różnych grupach i ze
spo łach  roboczych  
uzgadniających kształt 
poszczególnych zapisów 
tego projektu -  doprowa
dziły do jego daleko idą
cych poprawek.

W tej sytuacji, gdy 
prem ier M arek Belka 
prosił o określenie prio
rytetów wobec projektów 
ustaw i wycofanie z Sej
mu tych, które nie są nie
zbędne, min. Zieliński nie 
chciał wyrazić zgody na 
w strzym anie procesu 
leg islacy jnego  wobec 
ustawy o rehabilitacji, 
uważając, że może być ona przełomem 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uznał, że wobec znacznego zbliżenia 
stanowisk stron dialogu społecznego pra
ca ta znajduje się już w końcowej fazie. 
Na 20 stycznia zaplanowano przekazanie 
autopoprawki do uzgodnień międzyresor
towych i z organizacjami pozarządowy
mi. które jeszcze przez miesiąc będą

mogły wnosić do niej swoje uwagi; ra
czej nie powinny mieć one charakteru 
fundamentalnego, lecz doprecyzowujący.

Za podstawowy cel ustawy Leszek 
Zieliński uznał zwiększenie aktywnos'ci 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
zapewnienie lepszego ich dostępu do 
otwartego rynku pracy, który będzie ko
rzystał z tych samych instrum entów  
fin an so w y ch  co rynek  ch ro n io n y .

bowiem środki pójdą bezpośrednio za 
o sobą  n iep e łn o sp raw n ą . -  N acisk  
kładziemy -  powiedział m.in. -  na ra
cjonalizację wydatków, na lepsze adre
sow anie instrum entów  finansow ych 
i zw iększenie efektywności systemu, 
czyli lepsze wykorzystanie środków.

W prow adzone m odyfikacje  nie 
zm ieniły ducha ustawy, uw zględniły

Minister Leszek Zieliński przedstawił 
zmiany wniesione przez autopoprawkę

natomiast szereg poważnych zastrzeżeń 
strony pozarządowej, dotyczących m.in. 
definicji osoby niepełnosprawnej.

W orzecznictwie odstąpiono od sze
regu zaproponow anych zmian, które 
mogłyby być przyczyną chaosu, a wobec 
których był duży opór, zwłaszcza samo
rządów. Orzeczenia w stosunku do dzie
ci i młodzieży będą wydawane do 18 roku 
życia, szanse edukacyjne tej grupy zosta

ną też znacznie wzmocnione.
W zakresie dodatkowych 

uprawnień osób niepełno
spraw nych pow rócono do 
rozwiązań dotychczasowych, 
mają one mieć charakter ob
ligatoryjny. Osiągnięto też -  
zdaniem min. Zielińskiego -  
konsensus z pracodawcami 
w zakresie wysokości wskaź
ników precyzujących zwięk
szone koszty zatrudniania 
osób niepełnospraw nych, 
które upraszczają i ujednoli
cają ten system . (W yciąg 
z au topopraw ki z dn. 
18.01.2005 r. określający 
m.in. wysokość tych wskaź
ników znajduje się poniżej).

-  C hciałbym  -  pow iedzia ł min. 
L. Zieliński zwracając się do przedstawi
cieli strony społecznej -  żebyśmy w tym 
duchu, duchu -  nieraz ostrej, ale meryto
rycznej -dyskusji, różniąc się lecz mimo 
to prowadząc dialog, doprowadzili do 
uchwalenia tej ustawy. Chciałbym, by

ciąg dalszy na str. 8

Uczestnicy spotkania

3 jybsze Sprótuy



PU R/AZ

WYDARZENIA

Z Wami i dla
'W ~^ok 2004, którego karta ju ż  się zamknęła, był bardzo ważny dla wszystkich 

Polaków, w tym obywateli z niepełnosprawnością. W maju staliśmy się 
- L  V . „prawdziwymi” Europejczykami, nie tylko z racji swego położenia geo

graficznego, lecz przystąpienia do struktur UE. Nie można jeszcze w pełni ocenić 
wszystkich skutków akcesji jednak stopień dostosowania polskiego prawa dotyczą
cego systemu subsydiowania zatrudniania osób niepełnosprawnych do unijnych  
wymogów byl zatrważająco niski. Nie dość, że w okresie przedakcesyjnym nie noty
fikow ano żadnych programów pozwalających utrzymać polski system (poza zgło
szonym przez PFRO N i zagubionym programem „Stabilne zatrudnienie”, którego 
status nie doczekał się jeszcze wyjaśnienia), to naprędce tworzone akty prawne były 
po części niezgodne z ustawą o rehabilitacji i bardziej restrykcyjne niż unijne wy
mogi. Generowany przez nie chaos, powiązany z „betonową” postawą autorów tych 
przepisów, poważnie zagroził eliminacją osób niepełnosprawnych zjakiegokołwiek  
rynku pracy. Sytuacja wyjaśniła się form alnie dopiero 15 grudnia, wtedy bowiem  
ukazał się Dziennik Ustaw z kolejną zmianą osławionego rozporządzenia z 18 maja, 
zaś pracodawcy inwalidów dowiedzieli się wreszcie, jak ie  uwarunkowania prawne 
obowiązują ich w 2004 roku. Teoretycznie stan ten ma trwać do końca 2005 roku, 
przyszłość systemu nie rysuje się jednak różowo. Rządowy projekt nowej ustawy 
o rehabilitacji, znacznie poprawiony styczniową autopoprawką, sprowadza system 
do kwotowego dofinansowania na zatrudnioną osobę niepełnosprawną. Co ma to 
wspólnego z rehabilitacją zawodową? Dlaczego nie zaproponowano żadnego  
pomiaru efektywności wydawania publicznych środków na ten cel? Czy można  
to jeszcze nazywać systemem? Jaki będzie jego kształt ostateczny -  przekonamy się 
w 2005 roku. Tymczasem proponujemy chwilę refleksji nad wydarzeniami roku 
2004, w których z Wami i dla Was uczestniczyliśmy.

STYCZEŃ

O  Pod sam koniec roku 2003 zakończo
no debatę publiczną nad tzw. programem 
Hausnera. Przedstawiliśmy wyniki prac 
eksperckiego zespołu IV, zajmującego się 
aktywizacją osób niepełnosprawnych. 
Nie poparł on rządowego projektu zakła
dającego m.in. likwidację PFRON oraz 
przekazania środków na rehabilitację za
wodową i społeczną do dyspozycji samo
rządów wyrażając opinię, że program 
Hausnera przede wszystkim „dotyka naj
słabszych grup społecznych”.
O  19 stycznia w Konstancinie odbył 
się I Kongres Polskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych, reprezentującego 
Polskę na Europejskim  Forum Osób 
Niepełnosprawnych i powstałego z ini
c ja ty w y  m .in . P o lsk ieg o  Z w iązku  
Głuchych, Polskiego Związku Niewido
mych, Polskiego Stow arzyszenia na 
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło
wym oraz O gólnopolskiej Federacji 
Organizacji Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo.
O  22 stycznia POPON w siedzibie 
Konfederacji Pracodawców Polskich 
ogłosiła autorską koncepcję systemu

aktywizacji zawodowej, skorelowaną 
zarówno z diagnozą i perspektywami 
polskiej gospodarki, jak i spełniającą za
łożenia Strategii Lizbońskiej. System był 
przejrzysty i skalowalny umożliwiając 
dostosowanie do zmieniających się wa
runków globalnych i lokalnych, a także 
sw obodne w yznaczanie kluczow ych 
współczynników, gwarantujących wzrost 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
miał więc zalety, których próżno szukać 
w projektach rządowych...
O  Tego samego dnia odbyło się spotka
nie nowo powstałej Polskiej Unii Reha
bilitacji i Aktywizacji Zawodowej z de
legatami międzynarodowej organizacji 
Workability International Europę poświę
cone planom szeroko zakrojonej przyszłej 
w spółpracy i członkostw a PU RiA Z 
w WIE.
O  Specjalne pocztówki walentynkowe 
zap ro jek tow ane  i w ykonane przez 
tarnowską firmę poligraficzną DELTA- 
-GRAFIX, którą zaprezentow aliśm y 
w pierwszym ubiegłorocznym numerze, 
w nakładzie 5 tys. sztuk trafiły do żołnie
rzy polskiego kontyngentu w Iraku, 
a w 12-tysięcznym  nak ładzie  -  do 
żołnierzy brytyjskich.
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ROKU 2004

Was byliśmy
O  Pod znamiennym tytułem „Dużo bla
sku, więcej chmur” podsumowaliśmy 
obchody Europejskiego Roku Osób Nie
pełnosprawnych, który w Polsce upłynął 
pod znakiem niekorzystnych zmian obo
wiązującego prawa, pod pretekstem do
stosowania do przepisów unijnych oraz 
wielu fasadowych imprez, nie poprawia
jących sytuacji niepełnosprawnych nawet 
w długofalowej perspektywie.

LUTY

0  12 lutego w Chorzowie powołano 
Porozumienie śląskich organizacji działa
jących na rzecz osób niepełnosprawnych, 
m.in. z udziałem Spółdzielczych Związ
ków Rewizyjnych w Katowicach i Wro
cławiu, Porozumienia Branżowego Związ
ku Pracodawców, KIG-R O/Katowice
1 Fundacji im. św. Stanisława Kostki.
O  18 lutego Aleksander Kwaśniewski 
gościł w Pałacu Prezydenckim przedsta
wicieli środowisk twórczych, w tym zna
nych m.in. z naszych łamów twórców 
niepełnosprawnych, uczestników pro
jektu „Teatr Życia” realizowanego przez 
Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu
-  Ireneusza Betlew icza, Lilię Latus, 
Wiktorię i Ryszarda Gieców i Krzysztofa 
Sałapę.

MARZEC

O  1 marca w Krakowie odbył się IV 
O gólnopo lsk i F estiw al T w órczości 
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełno
sprawnych „Albertina 2004”, w którym 
wzięło udział sześć zespołów. Kardynał 
Franciszek Macharski wręczył Medale 
św. Brata Alberta, m.in. znanej piosen
karce Eleni Dzokas.
O  11 marca w Belwederze, z udziałem 
premiera Leszka Millera, odbyło się spo
tkanie przedstawicieli mediów szczegól
nie angażujących się w propagowanie 
problematyki osób niepełnosprawnych 
w roku 2003, z udziałem doborowej staw
ki oficjeli i przedstawicieli organizacji 
środowiskowych. Pamiątkową statuetkę 
z rąk premiera otrzymała m.in. Redakcja 
„Naszych Spraw”, a jej naczelny -  red. 
Ryszard Rzebko -  dyplom indywidualny 
wraz z nagrodą rzeczową.

5 JY&sze Sprawy

O  24 marca KRaZON, a dzień później 
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób 
Niepełnosprawnych w całości odrzuciły 
forsow ane przez rząd „Założenia do 
zmian systemu... rehabilitacji zawodo
w ej” poddając je  m iażdżącej ocenie 
merytorycznej, m.in. w związku z całko
witą ich sprzecznością z wynikami wspo
mnianej już debaty eksperckiej.
O  26 marca Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem z oka
zji Światowego Dnia Inwalidy zorgani
zował w Iw oniczu-Zdroju spotkanie 
panelowe nt. sytuacji osób niepełnospraw
nych w przededniu wejścia Polski do UE. 
Przyznano też kolejne certyfikaty „Ośro
dek Przyjazny Osobom Niepełnospraw
nym”, uwzględniające dostępność, wypo
sażenie, opiekę oraz organizację turnusów 
rehabilitacyjnych.

KWIECIEŃ

O  Od 1 do 20 kwietnia w sali wystawo
wej „Kotłownia” w Krakowie wystawą 
obrazów 40 artystów zainaugurowano 
działalność Fundacji Kultury Osób Nie
pełnosprawnych, kontynuującej dorobek 
Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych.
O  Now ym  pełnom ocnik iem  rządu 
ds. osób n iepełnospraw nych  został 
Leszek Zieliński, który na spotkaniu 
z członkam i Porozum ienia  śląskich 
organizacji działających na rzecz niepeł
nospraw nych . zo rgan izow anym  29 
kwietnia w hotelu „Pałac Czarny Las” 
zadeklarował, że pragnie być rzeczni
kiem osób niepełnosprawnych. Za prio
rytet uznał wyjaśnienie niewiadomych 
związanych z funkcjonowaniem  tych 
środowisk w kontekście wejścia Polski 
do UE. Niestety -  już kilkanaście dni 
później ukazało się sławetne rozporzą
dzenie rządu z 18 maja, sprzeczne z usta
wą o rehab ilitac ji i w prow adzające 
chaos w systemie...
O  23 kwietnia w hali MOSiR w Kato
wicach odbyły się XXXI Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Osób Niepełnospraw
nych w podnoszeniu ciężarów, upływa
jące pod znakiem przygotowań olimpij
skich i . .. znakomitych wyników naszych 
sztangistek. Szkoda, że nie udało ich się 
zdyskontować później w Atenach!
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W warszawskim Klubie Bankowca 6 stycznia 
miało miejsce zorganizowane przez Mazowiecki 

Oddział POPON spotkanie noworoczne 
z udziałem kierownictwa i szefów oddziałów 

Organizacji oraz przedstawicieli parlamentu, 
rządu, PFRON i mediów. Witając gości 

Jan Zając, prezes Zarządu POPON stwierdził, 
iż spotkanie to wprowadza jego uczestników 

w nowy rok wspólnego, partnerskiego 
funkcjonowania, zaśpowiązania między nimi 

mają charakter nie tylko formalny, również 
emocjonalny, gości uważa bowiem za przyjaciół 

tej organizacji i całego środowiska.

SPOTKANIE

Trzej Królowie

Zgromadzonych powitał prezes Jan Zając

Kapela Drewutnia zadbała o świąteczny nastrój

Spotkanie to może przyczynić się 
do poprawy atmosfery w pra
cach nad nową ustawą, a wi

doczne w tym procesie nowe podejście 
rządu umożliwia osiągnięcie konsensusu, 
co z ko lei upow ażn ia  do 
optym izm u. M oże być ono 
symptomem nowego otwarcia 
w partnersk ich  stosunkach  
przedstawicieli rządu i przedsię
biorców z sektora zakładów
pracy chronionej.

W imieniu całej delegacji 
parlam entarno-rządow ej za 
zap roszen ie  na spo tkan ie  
podziękował minister Leszek 
Zieliński, pełnomocnik rządu 
ds. osób niepełnosprawnych. 
Przypomniał, że odbywa się ono 
w dniu Święta Trzech Króli, 
można zatem symbolicznie po
traktować przybycie tej delega
cji do przedstawicieli pracodaw
ców, nadto może mieć ono charakter eku
meniczny, bowiem w tym dniu przypada 
również Wigilia w obrządku prawosław
nym. Życząc, by wszystkim uczestnikom 
spotkania w nowym roku się wiodło i da
rzyło, wyraził nadzieję, że duch dialogu 
i sytuacja gospodarcza przyczynią się do 
utrzymania i wzrostu liczby stanowisk pra
cy dla osób niepełnosprawnych, szczegól
nie tych ciężko poszkodowanych.

Andrzej Malinowski, prezes Konfe
deracji Pracodawców Prywatnych, której 
członkiem jest POPON, rozpoczął swe 
wystąpieine od konstatacji, że z ilości 
pustych krzeseł w ynika, iż -  dzięki 
intensywnej pracy parlamentu i rządu
-  liczba ZPCh systematycznie maleje.

Z wnioskiem tym nie zgodził się min. 
Zieliński proponując, by te wolne miej
sca uznać za przeznaczone dla przyby
szów, którzy zgodnie z wigilijną tradycją 
mogą się jeszcze pojawić.

Wzrostu liczby stanowisk pracy dla inwi 
minister Leszek Zieliński

wiążące interpretacje prawa podatkowe
go. Za sukces przedsiębiorców uznał „za
kończenie ery Patera”, tzn. nieprzyjęcie 
przez parlament rządowego projektu usta
wy o zmianie stawek na ubezpieczenie 

społeczne od prowadzących 
działalność gospodarczą.

Zdaniem Malinowskiego 
najważniejsze jest to, że pol
scy przedsiębiorcy odzyskali 
w iarę we w łasne siły , że 
potrafili wykorzystać okres 
recesji gospodarczej do głę
bokiej restrukturyzacji swych 
firm. Administracji państwo
wej życzył -  podkreślając, że 
bez złośliwości -  by przeszła 
podobną restrukturyzację, bo 
to daje efekty.

-  Dzisiaj w polskich przed
siębiorstwach są pewne zaso
by finansowe -  powiedział

Kontynuując wystą
pienie -  już serio -  pre
zydent Malinowski uznał, 
iż polscy przedsiębiorcy 
i pracodawcy mają prawo 
w ejść w now y rok 
z dużym ładunkiem opty
m izm u. W 2004 roku 
udowodnili bowiem, że to 
właśnie oni znają się na 
gospodarce, 19-proc. po
datek dochodowy przy
niósł w porównywalnym 
okresie wyższe przycho
dy do budżetu, jest usta
wa o swobodzie działal
ności gospodarczej, są
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NOWOROCZNE

w gościnie POPON
i zaapelował do w ładz:- Ale nie 
zabierajcie nam tego, bo my 
chcem y je  za inw estow ać 
w nowe miejsca pracy!

W grudniu KPP przeprowa
dziła sondaż, z którego wynika, 
że polskie przedsiębiorstwa do
brze sobie radzą na jednolitym 
rynku europejskim, co uprawnia 
do optymizmu u progu nowego 
roku. Malinowski obiecał rów
nież, iż KPP będzie apelowała 
do elit politycznych, by -  przy
najmniej w roku wyborów — 
jeśli nie potrafią pomóc przed
siębiorcom, przynajmniej im nie 
przeszkadzały.

-  Sądząc po oklaskach rozu
miem -  głos zabrała posłanka Anna 
Bańkowska -  że uczestnicy podzielają 
o p in ię  w yrażoną p rzez p rezyden ta  
Malinowskiego. Jednak nie wszystko to, 
co przedsiębiorcy odbierają jako swój 
sukces, jest traktowane przez posłów 
z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 
której przewodniczę, w tych samych ka
tegoriach. Szczególnie bowiem jesteśmy 
nastawieni na to, jak te suckesy praco
dawców przekładają się na los zwłaszcza 
tych najbardziej pokrzywdzonych, któ
rym dzieje się źle. Nasze stanowiska są 
rozbieżne, mimo iż z panem prezyden
tem skończyliśm y tę samą uczelnię, 
w tym samym roku. Nie zgadzam się za
tem z opinią, iż dobrze się stało, że Sejm 
odrzucił propozycję ustawy w zakresie

Prezydent Andrzej Malinowski widział powody do optymizmu

wysokości składek od osób prowadzą
cych działalność gospodarczą, na rzecz 
Funduszu U bezpieczeń Społecznych. 
Utrzymywanie w tym zakresie aktualnej

O przyjęciu ustaw powinny decydować 
aspekty merytoryczne -  stwierdziła posłanka  

Anna Bańkowska

sytuacji -  składka od dochodu w wyso
kości 60 proc. przeciętnego wynagrodze
nia, bez względu na wysokość pożytków, 
jakie ma prowadzący tę działalność — to 
po prostu niesprawiedliwość społeczna.

Posłanka Bańkowska wyraziła życze
nie, by ustawodawstwo polskie nacecho
wane było logiką i szeroko rozumianą 
sprawiedliwością. By można było argu
menty za i przeciw wyrażać w sposób 
swobodny i by merytoryczne aspekty

decydow ały  o p rzy jęc iu  
ustaw przez polski parlament. 
Życzyła, by nowy rok przy
niósł pracodawcom  stabil
ność i -  na ile to możliwe
-  rozwój, i tym sposobem po
myślność tym,którzy u nich 
wykonują określone zadania.

Ten punkt w idzenia na 
sposób stanowienia prawa 
całkowicie podzielił prezes 
Z a jąc ; bo -  w ielokro tn ie  
publicznie artykułowanym -  
życzen iem  pracodaw ców  
osób niepełnosprawnych jest 
rów nież , by praw o było  
przejrzyste i stabilne.

Na tym zakończyła się 
oficjalna część spotkania noworocznego, 
w którym, prócz wyżej wymienionych, 
udział wzięli również goście: posłanka 
Mirosława Kątna, poseł Jacek Kasprzyk, 
Rafał Baniak -  podsekretarz stanu w Mi
nisterstwie Polityki Społecznej, Janusz 
Wesołowski -  zastępca prezesa Zarządu 
i dyrektor Ludwik M izera z PFRON, 
Jerzy  S zre te r -  prezes Z arządu 
KZRSIiSN oraz Adam Gwiazdowicz
-  były dyrektor Biura Pełnomocnika.

W części n ieoficjalnej, w ciepłej 
i serdecznej atm osferze, toczyły się 
jeszcze długie rozmowy -  dotyczące 
głównie kształtu przyszłego systemu 
wspierania zatrudniania pracowników 
z niesprawnościami.

Miał też miejsce występ znakomitej 
Kapeli Drewutnia z Lublina, złożonej 
głównie z młodych osób z dysfunkcją 
wzroku. Muzycy ci, grając na oryginal
nych ludow ych in stru m en tach  jak : 
bałałajka basowa, bęben huculski, suka 
biłgorajska, sopiłki, wolynka i wielu 
innych —powiedli obecnych w zapo
mniany św iat łem kow skich połonin, 
ukraińskich chutorów, roztańczonych 
karczem  daw nych polskich Kresów 
W schodnich. Z racji czasu spotkania, 
w ich repertuarze dominowały kolędy 
i pastorałki polskie i innych grup etnicz
nych zamieszkujących ongiś Rzeczpo
spolitą. Ta muzyczna podróż w czasie 
dostarczyła wielu wzruszeń i była pięk
nym uzupełnieniem  tegoż spotkania. 
W szyscy uczestnicy  byli zdania, że 
należy je  cyklicznie kontynuować.

Jolanta Kołacz 
Grzegorz Stanisławiak 

fot. ina-press
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PREZENTACJA

Końcowa faza
media miały możność informowania na 
bieżąco, w jakim kierunku te rozwiąza
nia zm ierząją, żebyśmy działali przy 
otwartej kurtynie.

Inicjatorzy i twórcy projektu mają 
świadomość, iż nie rozwiąże on wszyst
kich problemów osób niepełnospraw
nych. zaś codzienne życie wciąż przyno
si nowe, na które trzeba reagować. Stąd 
konieczność zm ian praw a. In tencją 
rządu jest utrzymanie środków na wspo
maganie tego środowiska na dotychcza
sowym poziomie, nie są w tym obszarze 
przewidywane, przynajmniej na razie, żad
ne oszczędności -  zapewnił L. Zieliński. 
W obliczu poprawy ściągalności składek 
na PFRON budżet ten może się nawet 
zwiększyć.

Następnie odpowiadał na pytania 
dziennikarrzy, uprzednio obecnym przed
staw icielom  organizacji proponując 
w dniu dzisiejszym negocjacje „do oporu ’, 
by wyjść z ostatecznym tekstem autopo
prawki lub z protokołem rozbieżności.

Zaprezentowane różnice między obo
wiązującą ustawą a projektem nowej wraz 
z autopoprawką to m.in.:

-  Całość środków z ewentualnych ulg 
i zw olnień przekazyw ana będzie na 
ZFRON, bez 10 proc. na PFRON.

-  Podniesienie wielkości zatrudnie
nia w zakładzie uprawnionym do niektó
rych kategorii pomocy z 20 do 25 osób. 
W całej ustawie byłby zatem jednolity 
w skaźnik -  25 osób -  dla różnych 
celów.

-  Kategoria pracodawcy zapewniają
cego zatrudnienie chronione nie ma 
związku z obecnymi firmami posiadają
cymi status ZPCh. Muszą one zatrudniać 
co najmniej 50 proc. osób niepełnospraw
nych nie będących w stanie podjąć za
trudnienia na otwartym rynku pracy, 
w zamian za co będą mogły w ramach 
podwyższonych kosztów ich zatrudnia
nia rozliczać dodatkowe koszty, m.in. bu
dowy, rozbudowy i instalacji zakładu, 
koszty administracyjne i transportowe. 
Status ZPCh nie będzie już nadawany, nie 
będzie to jednak likwidacja statusu, lecz 
zrównanie uprawnień pracodawców.

-  O kres p rzejściow y dla ZPCh, 
w którym obowiązywać będą dotychcza
sowe uprawnienia, ma trwać do końca 
2005 roku.

Punkt widzenia pracodawców na te 
propozycje — dość odmienny od zapre
zentowanego przez min. Zielińskiego 
i przedstawicieli Biura Pełnomocnika -  
przedstawił Włodzimierz Sobczak, prze
wodniczący Krajowej Rady Zatrudnienia 
Osób Niepełnosprawnych. Ich zdaniem 
sam wskaźnik zatrudniania osób niepeł
nosprawnych nie może wyznaczać kate
gorii zatrudnienia chronionego, mówi on 
bowiem tylko o koncentracji ich zatrud
nienia, nic o obowiązkach pracodawcy 
wobec nich oraz źródłach finansowania 
tych obowiązków. Nie będzie zatem za
trudnienia chronionego w takim sensie, 
jak realizują to obecnie ZPCh, lecz znacz
nie skromniejsze. Są zatem jeszcze spore 
rozbieżności wobec tak pojmowanej de
finicji zatrudnienia chronionego i zwią
zanego z nim zakresu wsparcia.

Okres przejściow y obow iązujący 
ZPCh do końca 2005 r. W. Sobczak uznał 
za oczywistość, nie przysługę, przypomi
nając, że strona społeczna w wielu fazach 
rozmów wyrażała pogląd o konieczności 
jego przedłużenia do 2-4 lat.

Uznając, że bez szczegółowego zapo
znania się z autopoprawką niemożliwa 
jest w dniu dzisiejszym merytoryczna 
dyskusja nad jej tekstem, poprosił -  przy 
pełnej akceptacji przedstawicieli strony 
społecznej -  o wyznaczenie innego ter
m inu spo tkan ia  konsu ltacy jnego . 
Uzgodniono natomiast, że omówione zo
staną przyczyny braku uwzględnienia nie
których postulatów organizacji środowisko
wych. Jednym z nich było wprowadzenie 
formy i pojęcia „zatrudnienia wspomaga
nego” -  u nas nowego, a powszechnie 
stosowanego w krajach UE, tańszego niż 
zatrudnienie chronione. Chodzi o wspar
cie doradcy czy asystenta, który jakiś czas 
prowadzi osobę niepełnosprawną bezpo
średnio  u pracodaw cy na otw artym  
rynku pracy.

Zdaniem Jana Lacha. p.o. dyrektora 
Biura Pełnomocnika, wprowadzenie tej 
formy zatrudnienia wymaga budowy 
całego systemu. Procedura rozpoczyna 
się w powiatowym urzędzie pracy -  przy
gotowanie osoby niepełnosprawnej i jej 
asystenta do podjęcia zatrudnienia. Na
tomiast praktycznie w urzędach tych nie 
ma obecnie specjalistycznego doradztwa 
dla inwalidów, a ich kadra wyszkolona

jeszcze w KUP, po reformie administra
cyjnej kraju rozpierzchła się. Natomiast 
od tego roku do roku 2007 realizowane 
jest Działanie 1.4 SPO RZL, w ramach 
którego znaczne środki przeznaczone są 
na kształcenie doradców zawodowych 
PUP. By nie uciekać od tematu, obecnie 
zatrudnienie wspomagane można by uru
chomić w kilku regionach, w formie pro
gramów pilotażowych pełnomocnika, zaś 
od 2007 r„ gdy zakończą się szkolenia -  
wprowadzić sprawdzony już system.

Postulowano rozszerzenie definicji 
osoby niepełnosprawnej niezdolnej do 
podjęcia zatrudnienia na otwartym ryn
ku pracy o osoby z lekkim stopniem nie
pełnosprawności już zatrudnione w ZPCh 
oraz te, które ukończyły 50 rok życia -  
obiecano rozważenie zakwalifikowania 
jedynie tej drugiej grupy i tylko na czas 
określony, np. 12 miesięcy.

Z powyższym wiąże się kolejny po
stulat -  zakaz dyskryminacji ze względu 
na wiek. W przypadku uprawnień osób 
niepełnosprawnych do dłuższego urlopu 
w ypoczynkow ego, przerwy w pracy 
i krótszego dnia pracy przedstawiciele 
strony rządowej obiecali rozważyć, czy 
granica wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn odbiera je. Wykluczono na
tomiast możliwość dofinansowywania 
ich wynagrodzenia argum entując, że 
oznaczałoby to znacznie większy niż 
przewidział ustawodawca zakres wspar
cia zatrudnienia tej grupy, co wymagało
by z kolei zmian w przepisach podatko
wych w zakresie ulg i zwolnień. Biorąc 
pod uwagę, z jakim trudem w uzgodnie
niach m iędzyresortow ych udało się 
zachować przywileje już zawarte w pro
jekcie ustawy, próby powiększania ich 
listy nie miałyby szans akceptacji, chyba 
że na drodze procedury legislacyjnej już 
w parlamencie.

Z tego samego -  fiskalnego -  po
wodu wykluczono przyjęcie jako zasa
dy większego uprzywilejowania praco
dawcy zapew niającego zatrudnienie 
chronione.

Prócz pomocy indywidualnej propo
nowano również umożliwienie finansowa
nia z ZFRON opieki medycznej i rehabi
litacyjnej oraz utrzymania przychodni 
zakładowych, co wiązałoby się z koniecz
nością -  zdaniem strony społecznej -
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AUTOPOPORAWKI

uzgodnień projektu?
nałożenia obowiązków na pracodawców 
m.in. w tym zakresie.

Przedstawiciele Biura Pełnomocnika 
stwierdzili, iż świadczenie podstawowych 
i specjalistycznych usług rehabilitacyj
nych oraz usług doraźnej opieki medycz
nej (tak sform ułowane, by nie wejs'ć 
w reguły pomocy publicznej) nie znala
zły się w tekście autopoprawki, bo pra
codawca nie ma obowiązku tworzenia 
ZFRON, dotyczy on tylko tych, którzy 
będą chcieli korzystać z ulg i zwolnień. 
Z apew niono , że będą opracow ane 
przepisy dotyczące kierunków wykorzy
stywania środków ZFRON na pomoc 
indywidualną, która nie wyklucza finan
sowania usług dla pracowników, w tym 
usług rehabilitacyjnych i medycznych, 
podobno (!) nie tyl
ko zewnętrznych, 
ale również świad
czonych przez 
własną przychod
nię zakładową.

Propozycja, by 
zapis ten znalazł 
się w ustawie, zo
stała odparta argu
mentem, iż nie ma 
takiej możliwości, 
bowiem UOKiK 
uznaje, że miałoby 
to znam iona po
mocy publicznej.

W tej fazie po
równywania autopoprawki z oczekiwa
niami wyrażonymi przez organizacje śro
dowiskowe skonkludowano, iż zatrudnie
nie chronione zasadza się wyłącznie na 
osiągnięciu co najmniej 50-proc. wskaź
nika zatrudnienia osób niepełnospraw
nych nie będących w stanie podjąć 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
Ten rodzaj „ochrony” nazwano fikcją, 
a brak usług dla pracowników z niepeł- 
nosprawnościami w procesie pracy, brak 
rehabilitacji i opieki medycznej -  wręcz 
„zatrudnienieniem destrukcyjnym”.

Strona społeczna zdecydowanie opto
wała za nałożeniem obowiązku tworze
nia ZFRON na zakłady spełn iające 
warunki zatrudnienia chronionego.

W projekcie ustawy wysokość ulg
i zwolnień dla pracodawców inwalidów 
uzależniona jest wprost od stopnia ich

koncentracji. W autopoprawce nie zna
lazł się również postulat, by zrezygnować 
z 3-stopniowych uprawnień, na rzecz 
pewnej dychotomii: pełne ulgi i zwolnie
nia dla firm zapewniających zatrudnienie 
chronione i ich 50 proc. dla pracodaw
ców zatrudniających co najmniej 10 proc. 
osób z orzeczonym  um iarkow anym
i znacznym stopniem niepełnosprawności.

A rgum ent s trony  rządow ej był 
ten sam co poprzednio -  nie można 
tego przeprowadzić bez zmiany ustaw 
podatkowych.

Przewodniczący Sobczak ripostował, 
że Biuro nie dopełniło swych obowiąz
ków nie przeprowadzając rachunku ma
kroekonomicznego. Porozumienie sygna
tariuszy z ministrem Paterem skutkuje

bowiem oddaniem znacznych -  i rosną
cych z każdym rokiem -  środków do 
budżetu państwa, pochodzących z likwi
dacji ulgi na ubezpieczenie społeczne. 
Ze względu na uczciwość wobec partne
rów społecznych postulował dokonanie 
takiego rachunku.

Oficjalna prezentacja dla mediów -  
już nie tylko autopoprawki, ale całej usta
wy, ze wskazaniem propozycji nowych 
rozwiązań i ich skutków miała miejsce 
20 stycznia.

Kolejne robocze spotkanie stron ma
jące na celu prezentację proponowanych 
zmian prawnych oraz postulatów i ocze
kiwań strony społecznej odbyło się 
26 stycznia, w Biurze Pełnom ocnika 
w Warszawie.

Zespół „N S” 
fot. ina-press

K O M E N TA R Z

Otwarta lista pytań
Czy rządowy projekt ustawy wraz 

z autopoprawką stanowią spójną i kohe
rentną całość mogącą być zalążkiem 
przyszłego systemu rzeczywistego wspie
rania zatrudniania i rehabilitacji zawodo
wej osób niepełnosprawnych? Niestety, 
nic na to nie wskazuje, nie widać nawet 
zalążka systemu. Trudno za niego uznać 
„zatrudnienie chronione” sprowadzające 
się do skomasowania dużej liczby pra
cowników z niepełnosprawnością pod 
jednym dachem oraz kwotowe określe
nie dofinansowania do ich płac. Wiara, 
że te działania udostępnią otwarty rynek 
pracy dla niepełnosprawnych zdecydowa
nie należy do kategorii pobożnych 
życzeń.

A jak określić brak jakichkolwiek 
obow iązków  pracodaw ców  -  nawet 
prostego podtrzym ania zdolności do 
świadczenia pracy -  wobec zatrudnio
nych inwalidów...?

Po co pracodawca miałby tworzyć 
ZFRON, z którego nie będzie miał żad
nych bezpośrednich korzyści, ponosząc 
natomiast koszty jego obsługi?

Co powiedzieć o kontynuacji niedroż
ności między WTZ -  ZAZ -  zatrudnie
niem chronionym i o braku jakichkolwiek 
bodźców, by ze sfery chronionej prze
mieszczać osoby niepełnosprawne na 
otwarty rynek pracy?

Takich retorycznych pytań można by 
postawić mnóstwo, podkreślić jeszcze na
leży całkowity brak monitoringu efektyw
ności wydawania publicznych środków 
na wspieranie zatrudniania tej grupy osób. 
A jak może być inaczej, gdy zwiększenie 
efektywności systemu (?) zostało sprowa
dzone do lepszego (czy aby na pewno?) 
wykorzystania środków?

W ystarczającym i kom entarzam i 
oceniającymi rządowe propozycje kierun
ków polityki społecznej państwa w tej 
dziedzinie są prezentow ane poniżej: 
materiał „Wspieranie w miejsce systemu", 
pióra Kazimierza Pana oraz pismo wysto
sowane przez grupę polskich organizacji
-  członków Workability Europę do wice
premier Izabeli Jarugi-Nowackiej.

Ryszard Rzebko

Przedstawiciele strony społecznej biorący udział w spotkaniu
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W parlamencie znajduje się projekt nowej ustawy
-  następczyni tej z dn. 27.08.1997 r. 

(Dz. U. z 9.10.1997 r.). Obowiązująca jeszcze ustawa 
nosi nazwę „o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ” 
natomiast proponowana -  „o wspieraniu 

zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej . 
Pozornie różnicy nie ma, ale jak się rozpatrzyć 
w tekstach, zmiana nazwy staje się zrozumiała;

wrócę do tego na koniec komentarza.

Reprezentanci środowiska pracobiorców i pracodaw
ców projektu ustawy nie odrzucają, lecz zgłaszają 
zastrzeżenia ujmowane w protokołach rozbieżności, 

choć jeszcze niedawno wszyscy twierdzili, że jest on katastro
falnie zły. Aby zrozumieć, co wpłynęło na zmianę tej oceny, 
trzeba wrócić do historii.

Z końcem 2003 roku były pełnomocnik (i jego Biuro) kon
sultował z pracodawcami osób niepełnosprawnych zasady 
wspierania ZPCh po wejściu do Unii Europejskiej, zapowiada
jąc konieczność zmiany przepisów. Pogarszały one dotychcza
sowe warunki działania pracodawców osób niepełnosprawnych, 
ale pozwalały na ich przetrwanie. W niedługi czas potem zmia
ny te okazały sie niewystarczające, a propozycje nowych zmian
— wychodzące z Biura Pełnomocnika — praktycznie ZPCh 
likwidowały. Powodem miało być prawo obowiązujące w UE
i stanowisko UOKiK. Stosowne regulacje ogłoszono prawie 
równocześnie z przystąpieniem do UE. Pojawiły się również 
zapowiedzi zmiany źródeł finansowania warsztatów terapii 
zajęciowej, nader dla nich niekorzystne.

WTZ protestowały, pracodawcy przygotowywali plany 
zwolnień osób niepełnosprawnych. Nowy pełnomocnik i jego 
Biuro (ciągle to samo) przystąpili do energicznych negocjacji 
zakończonych podpisaniem przez grupę organizacji porozumie
nia (cyrografu?) z ministrem Paterem i drugą zmianą rozporzą
dzenia RM z 18 maja 2004 r.

Pozwoliła ona i pozwala pracodawcom przetrwać, a nawet 
dopuszcza tak zwany ryczałt w SOD-zie, którego możliwość 
stosowania Biuro uprzednio stanowczo wykluczało. Organiza
cje pozarządowe uspokojono zapowiedzią utrzymania zaanga
żowania PFRON w finansowanie WTZ. W odpowiedzi na 
masową krytykę projektu nowej ustawy, o którym wszyscy 
mówią: „zły -  trzeba go odrzucić”, Biuro Pełnomocnika przy
gotowuje autopoprawkę i zaprasza do konsultacji pracodawców
i pracobiorców, już pełnych szczęścia, że uniknęli katastrofy. Dys
kutuje się o autopoprawce, a zły projekt uzyskuje nagle status 
dobrego. Zabieg socjotechniczny nader prosty, ale tak skuteczny, 
że i rozsądny człowiek się nabierze i da wciągnąć w porównywa
nie autopoprawki z projektem. Przypomina się tu anegdota o bie
daku, który skarżąc się mędrcowi na ciasnotę w chacie, otrzymał 
radę, aby wpuścić tam jeszcze kilka kóz. Po tygodniu wypuścił 
je  i uznał, że mieszka mu się całkiem wygodnie.

Aby nie trzymać się konwencji tej anegdoty, lepiej porów
nać nie autopoprawkę z projektem, ale oba te dokumenty łącz
nie z dotychczas obowiązującą ustawą.

I tak z najważniejszych kwestii odnotować należy, że 
w obowiązującej ustawie jest, a w nowej nie ma:

a) pojęcie „zakład pracy chronionej", warunki uzyskania 
statusu, tryb powoływania itp.,

b) większy dopływ środków na zakładowy fundusz rehabi
litacji i możliwość gospodarowania nimi,

c) obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych 
takie jak:

; . , - ... , r.\x •'

CZYJA TO

„ Wspieranie”
-  uwzględnienie ich potrzeb w zakresie przystosowania stano

wisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych i spełnienie wymagań dostępności do nich,

-  zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycz
nej, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,

d) inne -  bardziej otwarte na środowisko, sposób rekrutacji człon
ków Rady Nadzorczej PFRON i Rady Konsultacyjnej.

W projekcie ustawy -  w stosunku do obowiązującej -  no
wością jest między innymi:
-  sposób i tryb dofinansow ania zw iększonych kosztów 

zatrudniania pracowników niepełnosprawnych,
-  graniczące z likwidacją, zmniejszenie nadzoru państwa nad 

prawidłową realizacją obowiązków pracodawców wobec osób 
niepełnosprawnych,

-  wskazanie samorządu terytorialnego jako źródła współfinan
sowania WTZ i ZAZ,

-  skrócenie osobom niepełnosprawnym  przerwy w pracy 
z 30 do 15 minut.

Różnice między dwoma dokumentami są, i można powie
dzieć, że utrzymują się w marginesie charakteryzującym zmia
ny przepisów od 1991 roku, tzn. że z roku na rok, z nowelizacji 
na nowelizację pogarszają sytuację środowiska osób niepełno
sprawnych. Jest to widoczne w omawianym projekcie, który 
może doprowadzić do agonii obowiązującego jeszcze systemu.

Dla kogo jest on gorszy?

Dla osób niepełnosprawnych -  bo ogranicza środki ZFRON
i obowiązki pracodawców wobec nich. Szczególnie dziwi tu znie
sienie obowiązku zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom 
doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w aspekcie art. 22 
ust. 1 i 2 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 pkt. 4 ustawy z 27.08.1997 r.

Jak praktycznie autorzy projektu wyobrażają sobie np. 
wydawanie środków funduszu rehabilitacji na indywidualną po
moc pracownikom bez dostępu do profesjonalnej, stałej dia
gnozy psychofizycznego stanu ich zdrowia i związanych z nim 
potrzeb? Czy to jest sugestia, aby zatrudniać tylko tak zwanych 
sprawnych inwalidów?

Dość naiwna wydaje się opinia, że -  zachęcony zwrotem 
kosztów -  otwarty rynek pracy wchłonie chętne do pracy oso
by niepełnosprawne. Na otwartym rynku pracy na pojedynczych, 
nie różniących się od przeciętnych stanowiskach pracy, znajdą 
miejsce te osoby, które specjalistycznego wsparcia nie wyma
gają, ale przecież w rehabilitacji zawodowej nie chodzi przede 
wszystkim o nie.

Dla pracodawców -  bo mają mniejsze środki i... mniejsze 
obowiązki wobec osób niepełnosprawnych. Godząc się na to, 
sami przygotowują argumenty tym, którzy wołają: „Po co wam 
pieniądze, skoro prawie nic dla niepełnosprawnych nie robicie”. 
Ponadto istnieje realna groźba poważnego zwiększenia zjawiska 
patologii związanego z wykorzystaniem środków dofinansowa
nia do kosztów płacy (notabene czemu nie pracy?). Warto pa
miętać, że dewiacje występujące w niewielkiej liczbie ZPCh 
wpłynęły na ukształtowanie się powszechnej bardzo złej opinii
i były pretekstem do kolejnych ograniczeń ich uprawnień. Teraz
-  po zniesieniu statusu ZPCh -  otwiera się pole dla nadzwyczajnej 
aktywności szybko liczących kombinatorów. Gdy ujawni się kilka 
afer, na nic zdadzą się wyliczenia, że uczciwych jest więcej.
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w miejsce systemu
Jeżeli pracodawcy zachwyceni ryczałtem przyjmą za dobrą 

monetę ograniczenie obowiązków wobec niepełnosprawnych 
pracowników i brak nad tym jakiegokolw iek nadzoru, to 
połkną cukierek z trucizną.

Dla organizacji pozarządowych -  bo nie tylko nic nie 
zyskują, ale nawet tracą resztki wpływu na Radę PFRON i Radę 
Konsultacyjną przy pełnomocniku. Oba te ciała radośnie „urzęd
niczeją” w projekcie i na swoich posiedzeniach opinii środowi
ska wysłuchiwać raczej nie zechcą.

Oba dokumenty mają również pewne cechy wspólne -  nie
stety. Pierwszą jest znaczna ilość delegacji dla odpowiedniego 
ministra, który ma rozstrzygać o bardzo istotnych sprawach. 
Z doświadczenia wiadomo, że rozporządzeniami można wypa
czyć sens lub intencję ustawy, albo tak skomplikować proste 
kwestie, że bez kosztownych szkoleń POPON czy KIG-R 
(z udziałem naturalnie osób z Biura Pełnomocnika) zrozumieć 
ich się nie da. Poznanie projektów rozporządzeń równolegle do 
projektu ustawy w dalszym ciągu pozostaje w sferze marzeń.

Drugą wspólną cechą jest popełniany od lat grzech zanie
chania. 1 w ustawie obowiązującej, i w projekcie nowej nie 
widać kierunku i intencji działań państwa na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Cel określa konstytucja -  obywatele mają 
być równi. Ustawa, którą omawiamy, powinna określać sposób 
osiągnięcia tego celu. Czy tak jest?

Wbrew powszechnym opiniom nasze państwo podejmuje 
na rzecz osób niepełnosprawnych wiele działań -  od samorzą
dów terytorialnych poczynając, a na poszczególnych resortach 
kończąc. Podzielam opinię, że niezbędne jest połączenie więk
szości tych przedsięwzięć w spójny, logicznie działający 
System Wyrównywania Szans.

Diagnoza, leczenie i terapia, nauka, preorientacja zawodo
wa, zatrudnienie -  to obszary działania tego systemu. By on po
wstał, potrzebny jest pierwszy krok -  powinna nim być ustawa
0 rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ale nie taka 
jak aktualna i nie taka jak projektowana. Obie nie tworzą syste
mu nawet w rehabilitacji zawodowej. Dla przykładu: warsztaty 
terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy 
chronionej zamiast „wymuszać” na sobie skuteczność działań 
w tworzeniu rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, w zasa
dzie sobie przeszkadzają. WTZ nie jest zainteresowany tym co 
robi ZAZ, ZAZ nie musi współpracować z ZPCh i na odwrót, 
a żadna z tych form aktywizacji nie jest zainteresowana przygo
towaniem uczestników do otwartego rynku pracy.

Oba te akty prawne -  tak jak poprzednie -  utrzymują status 
quo w zakresie usytuowania podmiotów szczególnie znaczą
cych dla środowiska osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik
1 jego Biuro -  zależne od ministra -  nie stworzą systemu koor
dynującego działania kilku resortów. Będą zmuszeni do pod
porządkowywania się aktualnemu trendowi, jaki wyznaje jego 
szef lub resort finansów, a to zwykle jest szkodliwe. Pamiętam 
trend dotyczący decentralizacji środków PFRON połączony 
z hasłem „pieniądze za inwalidą” . Ta akcja skończyła się tym, 
że najpierw wzrosła liczba urzędników w powiatach, potem 
w województwach, a na koniec w PFRON. Korzyści dla naj
bardziej zainteresowanych nie są specjalnie widoczne. Niecie
kawe efekty dał też trend „dostosowania do wymagań UE”, który

trwa do dziś i śni się pracodawcom. PFRON -  zależny od 
resortu, sprawiający tylko wrażenie niezależności, koncentruje 
się na zbieraniu środków i ściganiu dłużników, zaś zasoby wyda 
wszędzie tam i w taki sposób, jak aktualne szefostwo sobie 
życzy -  co z systemem i osiąganiem długoterminowego celu 
oczywiście nie ma nic wspólnego.

Potrzebna jest wizja i bardziej odważne, zdecydowane 
rozwiązania. Być może należałoby:
-  w orzekaniu doprosić do komisji przedstawicieli pracodaw

ców i ubezpieczycieli,
-  w zatrudnieniu -  dać uprawnienia do decydowania o jakich

kolwiek dopłatach z tytułu zatrudniania osób niepełnospraw
nych organizacjom samorządu gospodarczego,

-  usamodzielnić pełnomocnika i dać autonomię PFRON,
-  organizacjom pozarządowym przekazać do realizacji jak naj

więcej zadań.

System Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
powstać powinien niejako budowa czegoś całkowicie nowego, 
lecz jako suwerenne wykorzystanie i połączenie elementów już 
istniejących, które aktualnie często się dublują lub sobie prze
szkadzają. Władze RP powinny oswajać się z myślą, że tego 
problemu odkładać się nie da, a taką właśnie próbę odłożenia 
odczytać można już w nazwie projektu ustawy -  „o wspieraniu 
zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie
pełnosprawnych”. Nie za budowę, nie za tworzenie, nie za or
ganizowanie, ale tylko za wspieranie czuje się odpowiedzialny 
autor projektu.

Dosadnie rzecz ujmując wygląda to tak: my (czyli państwo) 
deklarujemy wam (osobom niepełnosprawnym) gotowość 
wspierania w zakresie odpowiadającym naszym możliwościom 
np. rehabilitacji zawodowej i tyle. Kto to zrealizuje i co z tego 
wyjdzie, to już nie nasza broszka. My swoje zrobiliśmy, bo de
klarujemy gotowość wspierania. Nie do wiary -  rząd podobno 
ciągle jeszcze lewicowy, pani szefowa resortu -  niewątpliwy 
lewicowiec, a projekt ustawy już od nazwy czuć neoliberalnym 
zapaszkiem. Czy o Systemie W yrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych trzeba rozmawiać z prawicą?

Są być może ważne przyczyny -  których natury zgłębiać 
nie chcę -  powodujące konieczność forsowania tego ułomnego 
projektu. Zakładając, że ostateczna autopoprawka wypleni 
z niego błędy i wprowadzi zapisy absolutnie niezbędne (szcze
gólnie te dotyczące obowiązków pracodawców wobec pracow
ników z niepełnosprawnością) można by pogodzić się z faktem 
uchwalenia nowej ustawy.

Warunkiem zgody na to powinno być jednak równoczesne 
przyjęcie przez rząd harmonogramu prac zmierzających do:
-  Określenia zakresu działań państwa na rzecz osób niepełno

sprawnych niezbędnych do osiągnięcia konstytucyjnej zasady 
równości obywateli, które następnie zatwierdziłby parlament 
jako zadania docelowe.

-  Zidentyfikowania i skatalogowania aktualnych działań pań
stwa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Działa
nia te występują we wszystkich sferach aktywności państwa, 
jak ochrona zdrowia, oświata, kultura itp.

-  Dokonania oceny efektywności zidentyfikowanych działań 
oraz porównanie ich z potrzebami, jakie wynikałyby z różni
cy między stanem istniejącym a określonymi przez parlament 
zadaniami.

-  Wygaszania działań zbędnych, uruchomienia brakujących 
oraz logiczne ich połączenie.

Należy również zmienić nazwę ustawy, może na „...o reali
zacji niektórych obowiązków państwa wobec osób niepełno
sprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej
i zatrudniania...” . .

Kazimierz ran
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Wybrane fragmenty autopoprawki z dn. 18.01.2005 r. do 
projektu ustawy o wspieraniu zatrudniania oraz rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

/.../ 18) w art. 57:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Pracodawcy przysługuje ze s'rodków 
Funduszu miesięczne dofinansowanie do 
kosztów płacy pracowników niepełno
sprawnych z tytułu ich zatrudnienia, do 
wysokości:
1) 150% minimalnego wynagrodzenia 
w latach 2005 r. -  2007 r. i 110% mini
malnego wynagrodzenia w roku 2008
i w latach następnych -  w przypadku osób 
n iepełnosp raw nych  za liczonych  do 
znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 130% minimalnego wynagrodzenia 
w latach 2005 r. — 2007 r. i 80% mini
malnego wynagrodzenia w roku 2008
i w latach następnych -  w przypadku osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do umiar
kowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 70% m inim alnego wynagrodzenia 
w latach 2005 r. -  2007 r. i 50% mini
malnego wynagrodzenia w roku 2008
i w latach następnych -  w przypadku osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do lek
kiego stopnia niepełnosprawności.
2. Wysokość dofinansowali, o których 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do osób, 
u których stwierdzono upośledzenie umy
słowe, chorobę psychiczną lub epilepsję 
oraz do osób niewidomych zwiększa się:
1) w latach 2005 -  2007 o:

a) 75% najniższego wynagrodzenia 
- je ż e li osoby te zostały zaliczo
ne do znacznego stopnia niepeł
nosprawności,

b) 65% najniższego wynagrodzenia 
- je ż e li osoby te zostały zaliczo
ne do um iarkow anego stopnia 
niepełnosprawności,

c) 50% najniższego wynagrodzenia 
- je ż e li osoby te zostały zaliczo
ne do lekkiego stopnia niepełno
sprawności.”,

2) w 2008 i latach następnych o:
a) 50% najniższego wynagrodzenia 

- je ż e li osoby te zostały zaliczo
ne do znacznego stopnia niepeł
nosprawności,

b) 30% najniższego wynagrodzenia 
- je ż e li osoby te zostały zaliczo
ne do um iarkow anego stopnia 
niepełnosprawności,

c) 25% najniższego wynagrodzenia 
- je ż e li osoby te zostały zaliczo
ne do lekkiego stopnia niepełno
sprawności.” /.../

31) w art. 64:
a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4.Jeżeli uzyskanie lub rozliczenie przez 
beneficjenta pomocy publicznej w związ
ku z zatrudnianiem osób niepełnospraw
nych wymaga ustalenia podwyższonych 
kosztów ich zatrudnienia beneficjent 
może:
1) ustalić rzeczywiste podwyższone kosz
ty zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
albo
2) określić podwyższone koszty zatrud

nien ia  osób n iepełnospraw nych, 
w wysokości:
a) w odniesieniu do osób zaliczonych 

do znacznego stopnia niepełno
sprawności -  135% minimalnego 
wynagrodzenia w 2005 -  2006 r., 
125% minimalnego wynagrodze
nia w 2007 r. oraz 110% minimal
nego wynagrodzenia w roku 2008
i w latach następnych,

b) w odniesieniu do osób zaliczo
nych do umiarkowanego stopnia 
n iepełnospraw ności -  115%
m in im alnego  w ynagrodzen ia  
w 2005 -  2006 r., 105% minimal
nego wynagrodzenia w 2007 r. 
oraz 90% minimalnego wynagro
dzenia w roku 2008 i w latach 
następnych,

c) w odniesieniu do osób zaliczonych 
do lekkiego stopnia niepełnospraw
ności -  65% minimalnego wyna
grodzenia w 2005 -  2006 r., 60% 
m inim alnego w ynagrodzenia 
w 2007 r. oraz 55% minimalnego 
w ynagrodzenia  w roku 2008
i w latach następnych.

5. Kwoty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 
w odniesieniu do osób, u których stwier
dzono upośledzenie umysłowe, chorobę 
psychiczną lub epilepsję oraz do osób nie
widomych, ulegają zwiększeniu w roku 
2005 i w latach następnych o:
1) 50% najniższego wynagrodzenia -  

jeżeli osoby te zostały zaliczone do 
znacznego stopnia niepełnosprawności,

2) 30% najniższego w ynagrodzenia 
-jeże li osoby te zostały zaliczone do 
umiarkowanego stopnia niepełno
sprawności,

3) 25% najniższego w ynagrodzenia
-  jeżeli osoby te zostały zaliczone 
do lekkiego stopnia niepełnospraw
ności.” , /.../

32) w art. 92 w pkt 4 lit. c otrzymuje 
brzmienie:
,,c) po ust. 2c dodaje się ust. 2d i 2e 
w brzmieniu:
„2d. Płatnicy, o których mowa w art. 31, 
zatrudniający ogółem co najmniej 25 
pracowników w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy, kwoty pobranych za
liczek na podatek od przychodów osób 
niepełnosprawnych z tytułów określo
nych w art. 12 oraz zasiłków pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego, wypłaca
nych przez tych płatników tym osobom: 
1) za miesiące od początku roku do mie
siąca włącznie, w którym dochód osoby 
niepełnosprawnej uzyskany od początku 
roku u tego płatnika przekroczył kwotę 
stanowiącą górną granicę pierwszego 
przedziału skali, o której mowa w art. 27 
ust. 1, przekazują na zakładowy fundusz 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w wysokości:
a) 100% w przypadku gdy wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnospraw 
nych w ynosi co najm n ie j 75% , 
a osób zaliczonych do znacznego lub 
um iarkowanego stopnia niepełno
sprawności 10%, lub w przypadku 
gdy wskaźnik zatrudnienia osób nie
pełnospraw nych  za liczonych  do 
znacznego lub umiarkowanego stop
nia niepełnosprawności wynosi co 
najmniej 40%,

b) 75% w przypadku gdy wskaźnik za
trudnienia osób niepełnosprawnych 
wynosi co najmniej 50%, a osób za
liczonych do znacznego lub umiar
kowanego stopnia niepełnosprawno
ści 10%, lub w p rzypadku  gdy 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł
nosprawnych zaliczonych do znacz
nego lub um iarkow anego stopnia 
niepełnosprawności wynosi co naj
mniej 30%,

c) 50% w przypadku gdy wskaźnik za
trudnienia osób niepełnosprawnych 
wynosi co najmniej 40%, a osób zali
czonych do znacznego lub umiarko
wanego stopnia niepełnosprawności 
10%, lub w przypadku gdy wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do znacznego lub umiar
kowanego stopnia niepełnosprawno
ści wynosi co najmniej 20%
-  w pozostałej części na zasadach 
określonych w ust. I ; /.../
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Z Wami i dla Was byliśmy
ciąg dalszy ze sir. 5 -cg=

MAJ

O  13 i 14 maja odbył się V Międzyna
rodowy Plener „Zamki Wieliczki i No
wego Wiśnicza w twórczości artystów 
niepełnosprawnych” z Polski i Słowacji, 
organizowany pod auspicjami Fundacji 
Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Jego 
plon można było podziwiać od 26 wrze
śnia do końca roku na specjalnej ekspo
zycji w podziem nym  M uzeum  Zup 
Krakowskich.
O  17 maja w Sejmie odbyła się konfe
rencja zorganizowana przez KIG-R i Fun
dację „Miłosierdzie” z Kalisza na temat 
sytuacji ZPCh. WTZ i ZAZ po akcesji. 
Poza prezesem  PFRO N  R om anem  
Sroczyńskim na sali nie pojawił się jed
nak ani jeden wyższej rangi przedstawi
ciel rządu i ani jeden parlamentarzysta. 
Z> 27 maja Sanktuarium Bożego Miło
sierdzia  w K rakow ie-Ł agiew nikach 
gościło II Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Osób Niepełnosprawnych. W koncelebro
wanej mszy św. brał udział JE kardynał 
Franciszek Macharski.

CZERWIEC

O  Pierwsze dni czerwca upłynęły pod 
znakiem dorocznej konferencji Workabi- 
lity International Europę, która tym 
razem z rozmachem została zorganizowa
na w Warszawie przez OZON, PFRON, 
POPON i PURiAZ. W międzynarodo
wym gronie interesująco przebiegała wy
miana doświadczeń i spostrzeżeń, zwłasz
cza w czasie zajęć warsztatowych.
O  7 czerwca odbyło się w „Pałacu Czar
ny Las” Zgromadzenie Ogólne Porozu
mienia Branżowego, które zwieńczyła in
teresująca dyskusja na temat aktualnego 
stanu prawnego i wsparcia systemowego 
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
0  W dniach 14 do 17 czerwca w Po
znaniu odbyła się kolejna edycja Targów 
SAWO, w której uczestniczyło ponad 20 
ZPCh. Jeden z tych zakładów -  PPUH 
„Eljot” z M iękini zdobył Grand Prix 
w targowym konkursie za ekonomiczną
1 wydajną motopompę pożarniczą.
0  Od 15 do 20 czerwca w Kołobrzegu
1 Koszalinie trwał II Europejski Festiwal
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Filmowy Integracja „Ty i Ja”, profesjo
nalnie zorganizowany przez grupę zapa
leńców, na którym -  w ostrej konkuren
cji -  Grand Prix w kategorii dokumentu 
zdobył film „Bom Dead Jacka Bławuta.
0  18 czerwca w klubie jachtow ym  
„Akwen” w Olsztynie odbyła się uroczy
stość wręczenia Warmińsko-Mazurskiej 
Spółdzielni Inwalidów, pod kierownic
twem Tadeusza Szantera, zintegrowanego 
certyfikatu zar ządzania obejmującego nor
my ISO 9001, 14001, 18001 i DS. 3027, 
odpowiednio w dziedzinie jakości, ochro
ny środowiska, bhp oraz bezpieczeństwa 
w obrocie żywnością (HACCP).
3  19 czerwca 50-lecie istnienia obcho
dziła SI „Elektron” z Szydłowca, specja
lizująca się w produkcji elektrotechnicz
nej dla dużych odbiorców krajowych
1 zagranicznych.
O  19 i 20 czerw ca w K onstancinie 
obradował X Zjazd Krajowy Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem, prowa
dzonego konsekwentnie przez mielizny 
niesprzyjającej słabszym współczesności 
przez Henryka Waszkowskiego.
O  22 czerwca ponownie 
w CKiR w Konstancinie- 
-Jeziornej miało miejsce 
XII Walne Zgromadzenie I C I C j - l v  
KIG-R. na którym dysku
tow ano o dokonaniach 
organizacji w ciągu minio
nych 4 lat oraz aktualnej sytuacji w śro
dowisku. a także po raz pierwszy wręczo
no „certyfikaty KIG-R” 5 członkom Izby. 
O  26 czerwca 75(!) lat istnienia obcho
dziła najstarsza w Polsce SI „Przemy
słowa” z Katowic. Niegdysiejszy potentat 
m.in. w branży poligraficzno-papierni- 
czej ma już za sobą kryzys końca lat 90., 
choć dziś nadal „walczy o byt” w wa
runkach wolnej konkurencji. Najdostoj
niejszej Jubilatce życzymy przetrwania 
radosnej twórczości naszych reformato
rów, także w pierwszej dekadzie nowe
go tysiąclecia!
O  W ostatnią sobotę czerwca zainaugu
rował działalność ZAZ prowadzony przez 
Konwent Ojców Bonifratrów w podkra
kowskich Konarach-Zielonej, co uczczo
no niezapom nianym  m iodobraniem  
w pasiece św. Ambrożego. Pod opieką za
konników działa tu już m.in. WTZ i DPS.

SPOł.DZIF.LM INWALIDÓW 
L̂l-KTRON.owct
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LIPIEC

O  8 lipca POPON zaprezentowała przed
stawicielom prasy swoją nową platformę 
internetow ą w postaci portalu w w w. 
popon.pl. Obejmuje ona m.in. dotychcza
sowy portal organizacji, portal społeczno
ści osób niepełnosprawnych, bazę ich 
pracodawców i internetową giełdę pracy.
O  W terminie od 18 do 25 lipca w Cie
chocinku odbyły się III Ciechocińskie Im
presje Artystyczne organizowane przez 
Fundację „Pro Omnibus”. W ich ramach 
na warsztatach oraz na estradzie (także 
w Toruniu) pojawiło się 46 młodych, nie
pełnosprawnych artystów oraz estradowi 
profesjonaliści.
O  Podczas trzydniow ego T urnieju
o Szablę Kilińskiego w warszawskim 
hotelu „Marriott'’ obserwowaliśmy zacię
te pojedynki we florecie, szpadzie i sza
bli kobiet i m ężczyzn -  niem al 130 
zawodników na wózkach z 16 państw 
świata, wśród których przodowali repre
zentanci Hongkongu przed Polską.

SIERPIEŃ

O  8 sierpnia POPON 
złożyła do Trybunału 
K o n s ty tu c y jn e g o  
wniosek o stwierdzenie 
niezgodności z ustawą 
zasadniczą rozporządzenia Rady Mini
strów z 18 maja w sprawie szczegóło
wych warunków  udzielania pomocy 
przedsiębiorcom zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne.

WRZESIEŃ

O  2-4 września w Ośrodku Przygoto
wań Olimpijskich w Spalę miały miejsce 
VI Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji 
z udziałem  ponad 300 zawodników, 
organizowane bardzo sprawnie przez 
Fundację Aktywnej Rehabilitacji.
Z> 6 września Urząd Miasta w Gdyni -  
przodujący w wielu inicjatywach na rzecz 
osób niepełnosprawnych -  uruchomił 
pierwszą w kraju miejską „mówiącą 
stronę internetową dla niewidomych pod 
adresem www.gdynia.pl.

WYDARZENIA

Z Wami
Z> 7 września Sanatorium Uzdrowisko
we „N id a-Z d ró j” w B usku-Z dro ju , 
zbudowane w 1968 roku przez Związek 
Spółdzielni Inwalidów w Warszawie, 
a obecnie stanowiące własność FOZI. 
obchodziło 35-lecie istnienia. Dziśjest to 
nowoczesny ośrodek rehabilitacyjno- 
-leczniczy, z którego korzystają nie tylko 
niepełnosprawni.
O  16 w rześn ia  w B ron isław ow ie  
k. Tomaszowa Mazowieckiego odbyła się 
istotna merytorycznie konferencja Poro
zumienia Branżowego Związku Praco
dawców, z udziałem  przedstaw icieli 
władz, poświęcona kolejnym zawirowa
niom prawnym, związanym ze zmiana
mi system ow ym i, przedstaw ionym i 
znakomicie przez Danutę M ultańską, 
zastępcę prezesa Krajowego Związku 
Rewizyjnego SliSN.
O  17 września na strzelnicy w Piotrko
wie Trybunalskim zapadły rozstrzygnię
cia w dwunastej już edycji Zawodów 
Strzeleckich Porozumienia Branżowego, 
w których w klasyfikacji drużynowej 
mężczyzn zwyciężyła MSU Bydgoszcz, 
a kobiet -  „Era” Chorzów.
O  W wywiadzie przeprow adzonym  
przez „NS” z prezesem PFRON Roma
nem Sroczyńskim pod znamiennym ty
tułem „Jesteśmy w permanentnym okre
sie przejściowym” przedstawiliśmy punkt 
widzenia Funduszu na sposoby realizacji 
jego zadań proponowane w projektach 
nowych rozwiązań ustawowych.
0  Przedstawiliśmy sylwetkę Między
wojewódzkiej Spółdzielni Usługowej 
z Bydgoszczy, zbliżającej się do jubile
uszu 60-lecia istnienia i prowadzącej dzia
łalność m.in. w branży ochrony mienia
1 osób.

PAŹDZIERNIK

O  6-9 października w Olsztynie miało 
miejsce rozstrzygnięcie II Ogólnopolskie
go Konkursu na N ajlepszy Program  
Samorządowy na rzecz Osób Niepełno
spraw nych . zo rgan izow any  przez 
PFRON. Zwyciężyło Starostwo Powia
towe w Człuchowie, a okolicznościowej 
uroczystości towarzyszyło wiele intere
sujących, sportowych i kulturalnych 
wydarzeń.
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i dla Was byliśmy
O  7 października w hote
lu „Pałac Czarny Las” od
były się uroczystos'ci z oka
zji półwiecza Porozumienia 
Branżowego Związku Pra
codawców z udziałem przedstawicieli 
władz i organizacji s'rodowiskowych.
O  7-10 października trwała siódma edy
cja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczo
ści A rtystycznej N iepełnospraw nych 
OPTAN w Grudziądzu.
O  13 października w ramach działań or- 
ganizacji środow iskow ych m ających 
przeciwdziałać skutkom skrajnie nieko
rzystnych rozstrzygnięć w zakresie pomo
cy publicznej dla osób niepełnospraw
nych, z rozporządzeniem rządu z 18 maja 
na czele, odbyło się spotkanie jego repre
zentantów z wicepremier Izabelą Jarugą- 
-Nowacką, która zadeklarowała swoje 
wsparcie w dalszych negocjacjach i pod
czas działań na forum Sejmu.
O  Tego sam ego 
dnia w Centrum Edu
kacji O lim pijsk ie j 
PKOl w W arszawie 
odbyła się uroczystość powitania polskich 
paraolimpijczyków po powrocie z Aten, 
gdzie  zdobyli łączn ie  54 m edale, 
w niektórych dyscyplinach jako jedyni 
skutecznie przeciwstawiając się suprema
cji sportowców z Azji.
O  25 paźd z ie rn ik a  w S pó łdz ie ln i 
„Resurs” we Wrocławiu odbyła się kon
ferencja mająca na celu przedstawienie 
parlamentarzystom dolnośląskim drama
tycznej perspektywy utraty miejsc pracy 
przez osoby niepełnosprawne. Na 16 
zaproszonych przedstawicieli władzy 
ustawodawczej przybyło... dwóch!
O  PFRON przedstawił wyniki intere
sującej ankiety na temat WTZ. Burzy 
ona kilka mitów, a także stanowi funda
mentalny materiał mogący służyć popra
wie efektywności funkcjonowania tej 
formy rehabilitacji. Fundusz upublicznił 
również swój budżet na 2005 rok, za
mykający się kwotą ok. 3,1 mld zł po 
stronie wydatków i taką samą po stronie 
przychodów.
0  W Łodzi odbyły się Targi „Rehabili
tacja” z udziałem ok. 200 wystawców
1 bogatym programem imprez dodatko
wych. Już od dłuższego czasu targi te są
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ewenementem, odnotowując jako jedyne 
w kraju długookresowy wzrost ekspozycji
i frekwencji.

LISTOPAD

O  9 listopada podczas uroczystej gali 
w hotelu „Sobieski” w Warszawie ogło
szono, że „Człowiekiem bez Barier 2004” 
w ogólnopolskim plebiscycie został wy
brany Zbigniew Puchalski, niewidomy 
prawnik z Elbląga.
O  26 listopada w Wodzisławiu Śląskim, 
w gościnnej restauracji „Ostrawa”, świę
tującej tego dnia 15-lecie istnienia i 10- 
lecie działalności jako ZPCh, wręczono 
certyfikaty 22 ośrodkom uzdrowiskowo- 
-rehabilitacyjnym, „przyjaznym osobom 
niepełnosprawnym”.

GRUDZIEŃ

O  3 i 4 grudnia w ośrodku Polskiego 
Związku Niewidomych w Warszawie od
było się szkolenie z udziałem członków 
związków zawodowych i samorządów 
spółdzielczych ZPCh, zorganizowane 
przez Federację ZZ ON i Pracowników 
ZPCh, podczas którego wręczono odzna
czenia państwowe i związkowe z okazji 
20-lecia Federacji.
O  8 i 9 grudnia miał miejsce Kongres 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowany przez POPON, w prze
łomowym momencie przyjęcia przez 
rząd następnej nowelizacji rozporządze
nia z 18 maja. Towarzyszyły mu burzli
we dyskusje o kolejnych reformatorskich 
pomysłach władz, tym razem w projek
cie „nowej” ustawy o rehabilitacji, a tak
że w arsztaty  dla za in teresow anych  
uczestników.
Z> I słowo przyoblekło się w ciało. 
15 grudnia w Dzienniku Ustaw opubli
kowano rozporządzenie RM z 7 grudnia 
będące kolejną nowelizacją rozporządze
nia z 18 maja. „W chłania” ono pełną 
wysokość składek na ubezpieczenie spo
łeczne, które stają się do końca 2005 r. 
integralną częścią kwot dofinansowania 
zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Oprać. Zespół „N S”

Państwowy Fundusz



Pod koniec 2004 roku to błędne 
przypuszczenie zostało zw ery
fikowane, gdy spora ilos'ć firm ze 

sta tusem  zakładu  pracy chron ionej 
uplasow ała się na w ysokich m iejscach 
w ogólnopolskich programach, konkursach 
i rankingach gospodarczych.

W ich czołówce niewątpliwie znalazła się 
Spółdzielnia DOMENA, która w 2004 r. się
gnęła aż po trzy laury: Przedsiębiorstwo 
FAIR PLAY, Gazela Biznesu oraz EURO- 
USŁUGĘ przyznawaną w ramach konkur
su EUROPRODUKT. Firma ta jest dobrze 
znana naszym Czytelnikom, przedstawiamy 
zatem tylko jej krótką wizytówkę.

S p ó łdzie ln ia  DOM ENA z siedzibą 
w Bielsku-Białej, obchodząca w 2003 r. 
40-lecie istnienia, jest jednym z najwięk
szych pracodawców na Podbeskidziu, nie 
tylko ws'ród ZPCh (posiada oddziały tere
nowe w Os'więcimiu, Cieszynie, Wadowi
cach, Żywcu, Zawierciu oraz Suchej Be
skidzkiej). W ciągu 40 lat działalności Spół
dzielnia przeszła wiele zmian, konsekwent
nie podnosząc poziom świadczonych usług 
i produkowanych wyrobów. Wyposażona 
jest w najnowocześniejsze osiągnięcia tech
niki, a pod względem wielkości sprzedaży 
produkcji i usług oraz ilości zatrudnionych

Piotr Pluszyński, prezes Zarządu Domeny oraz Dorota Pająk, asystent ds. marketingu 
prezentują zaszczytne wyróżnienia

pracowników plasuje się na czołowych miej
scach w regionie i kraju. Spółdzielnia 
DOMENA od początku swojego istnienia 
specjalizuje się w zakresie ochrony osób 
i mienia. Jednak DOMENA to nie tylko 
ochrona, w ciągu 40 lat firma znacznie roz
szerzyła działalność. W jej strukturze funk
cjonuje nowoczesny zakład konfekcyjny 
produkujący odzież sportową z termowelu- 
ru. mundury i odzież ochronną oraz najdłu
żej działające w regionie składy celne, a także 
ośrodek zdrowia o statusie niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, świadczący usłu
gi w zakresie podstawowej opieki zdrowot
nej, z całodobową opieką medyczną. Dowo
dem świadomego dążenia do osiągnięcia 
właściwej organizacji pracy, pozwalającej na 
uzyskanie oczekiwanych rezultatów było

polskiego biznesu, gości oraz przedstawicieli 
życia gospodarczego i politycznego kraju. 
Gratulacje i życzenia laureatom składali m.in. 
M irosław Gronicki -  m inister finansów. 
Jarosław Pietras -  szef UKIE, Czesława 
Ostrowska -  dyrektor w zespole doradców 
prezydenta RP, Andrzej Arendarski -  prezes 
K1G, przewodniczący Kapituły Programu. 
W części artystycznej gali w roli gwiazdy 
znakomicie spisała się Natalia Kukulska, która 
ujęła wszystkich swą urodą i świeżością, 
a zakończył ją  uroczysty bankiet, podczas 
którego spotkali się starzy znajomi, nawiązy
wano również nowe znajomości, które mogą 
skutkować współpracą gospodarczą.

Celem programu jest promocja etyki 
w działalności gospodarczej, rozumianej jako 
zespół norm postępowania w relacjach przed
siębiorców  z kontrahentam i, klientam i,
pracownikami oraz społe

wdrożenie i certyfikacja -  przez renomowa 
nego audytora TUV Rheinland -  Zintegro 
wanegOi Systemu Zarządzania: jakością  ̂i władzami. Wspiera oh ro! 
(EN ISO ęO flfeoO O ^-^lodow iskow ego czości promując finrjy s 
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10 siostrzanych dzienników ekonomicznych 
należących do Grupy Wydawniczej Bonnier.
0  m iejscu w nim decydował wyrażony 
w procentach przyrost obrotów w 2003 r. 
w stosunku do roku 2001, a wzrost ten mu
siał mieć miejsce w kolejnych trzech latach.

Gratulacje i życzenia, fotoreporterzy, 
telewizja, wywiady, bankiet -  tak wyglądała 
regionalna gala Gazel Biznesu 15 grudnia 
w Teatrze Śląskim w Katowicach, na której 
przedstawiciele DOMENY otrzymali statuet
kę i certyfikat „Gazeli Biznesu 2004 . 
Gości powitał Andrzej Nierychło, wydawca 
„Pulsu Biznesu”, który wraz z Marianem 
Jaroszem  -  członkiem  Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach -  wręczał 
wyróżnienia dla najlepszych firm Śląska
1 Opolszczyzny. Natomiast bezpośrednio przed 
galą odbyła się interesująca część seminaryjna.

Celem ostatniego konkursu, w którym 
DOMEN A sięgnęła po laur -  o tytuł EURO
PRODUKT -  jest um acnianie polskich

podejście do prow adzonej działalności 
gwarantuje tej firm ie znaczącą pozycję 
na trudnym, konkurencyjnym rynku usług, 
pozwala na systematyczny wzrost sprzedaży 
oraz stwarza duże szanse znalezienia nowych 
kontrahentów. Jest liderem nie tylko w gro
nie ZPCh.

Łukasz Rzebko 
Grzegorz Stanisławiak 

fot. ina-press, DOMENA

niv Rheinland InterCert
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Spółdzielnia DOMENA 
ul. Kustronia 39 

43-316 Bielsko-Biała 
tel. 033. 828 04 00 

faks 033. 828 04 26 
e-mail: domena@domena.com.pl 

www.domena.com.pl
Gazela gnająca fair play

Miniony rok, do którego 
końca ważył się kształt systemu 

wspierania zatrudniania 
osób niepełnosprawnych 

oraz byt ich pracodawców 
był dla tych ostatnich 
bardzo absorbujący. 

Wydawać by się mogło, 
że poza zajęciami związanymi 

z prowadzeniem bieżącej 
działalności gospodarczej 

i nader pracochłonnymi 
próbami wyliczania -  

wg nieokreślonej metodologii 
-  podwyższonych kosztów 

zatrudrmnia pracowników 
z niepełnosprawnością, na nic 

innego nie będzie ju ż  czasu.

marek i wspieranie pozycji firm na rynkach 
światowych. Odbywa się on pod patronatem 
premiera RP, MGiP i PARP. a nagradzane są 
produkty, które ze w zględu na wysoką 
jakość, nowoczesną technologię, bezpie
czeństwo użytkowania oraz ciekawe wzor
nictw o mogą konkurow ać z wyrobam i 
rynku światowego oraz usługi firm, które za
pewniają wszechstronną, staranną i szybką 
obsługę klientów.

Uroczysta gala siódmej edycji konkur
su, na której laureatom wręczano statuetki 
i dyplomy, odbyła się 6 stycznia br. w Hotelu 
Sobieski w Warszawie.

DOM ENA otrzym ała  ty tu ł EU RO - 
USŁUGI za usługi ochrony osób i mienia, 
ze względu na wysoką ich jakość, fachowość 
obsługi, konkurencyjne ceny oraz zaangażo
wanie w kontaktach z klientam i. Takie

i są stosowane, a polskie środowiska gospo
darcze w coraz większym stopniu stosują za
sadę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z kolei ranking „Gazele Biznesu” obej
muje najdynamicznej rozwijające się małe 
i średnie firmy. W Polsce jest realizowany 
przez „Puls Biznesu”, a w Europie przez



KOLEJNA INAUGURACJA

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Biesiada
I

Jeszcze u schyłku listopada, ale ju ż  w aurze zimowej 
odbyła się w Raciborskim Centrum Kultu/y 

jubileuszowa, bo piąta „Bajtel Gala”, czyli 
Biesiada Śląska Szkół Specjalnych. Liczny udział 

w niej wzięli uczniowie tych szkół, a także 
przedszkoli integracyjnych, uczestnicy WTZ 

i podopieczni DPS ze Śląska i czeskiej Opawy.

Niew tajem niczonym  
wyjaśnić należy, że 

słowo „bajtel” w gwarze śląskiej 
oznacza po prostu dziecko.

Biesiada ma zawsze jakiś 
temat wiodący, w ubiegło
rocznej były nim cztery pory 
roku i związane z nimi trady
cyjne obrzędy kultywowane 
do dziś na Górnym Śląsku. Jej 
celem jest bowiem propago
wanie wszelkich elementów 
tutejszej kultury -  repertuaru

folklorystycznego przejawia
jącego się w pieśni, stroju, tań
cu i obrzędowości. Poszukują 
ich nauczyciele Zespołu Szkół 
Specjalnych w R aciborzu, 
ucząc n astępn ie  swych 
uczniów ludowych piosenek, 
figur, a nawet całych układów 
tanecznych.

Poznają oni również folk
lor swych najbliższych sąsia
dów oraz mniejszości etnicz
nych i narodowych, bowiem

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki 

ju ż  od sześciu lat realizuje program 
edukacyjny, którego celem jest wspieranie 

uzdolnionych uczniów z niepełnosprawnością, 
którzy wyróżniają się w zdobywaniu wiedzy. 

W tym okresie z programu skorzystało ok. 140 
uczniów, którzy otrzymali roczne stypendia.
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na Gali w 2002 roku zaprezen
towano m.in. polkę, czarda
sza, dumki ukraińskie, a nawet 
pieśni z dalekiego Uralu.

Dużego rozmachu nabra
ła Biesiada w 2003 roku. bę
dącym Europejskim Rokiem 
Osób Niepełnosprawnych, jej 
organizatorów wsparł bowiem 
PFRON, a 600-osobowej pu
bliczności zaprezentow ano 
praw dziw e śląskie wesele,

z oczepinami i innymi charak
terystycznym i dla regionu 
obrzędami.

Rozradowane buzie „bajtli” 
-  uczestników imprezy były -  
chyba najw iększą nagrodą 
i źródłem  sa ty sfak c ji dla 
organizatorów , sponsorów  
i patronów jej ubiegłorocznej 
edycji. Tak trzymać!

Jotka
fot. Nut-ka

Podkreślić należy, że Fundacja nie korzysta na ten cel 
z żadnych dotacji państwowych ani innych środków 

publicznych, pozyskując je wyłącznie od sponsorów indywidu
alnych i instytucjonalnych, wśród których znajdują się liczne 
zakłady pracy chronionej. Fundatorzy ci, często profesjonalnie 
lub osobiście związani ze środowiskiem osób niepełnospraw
nych, czynią to wyłącznie z potrzeby serca, nie dla żadnej ko
niunktury czy poklasku. Za tę działalność należą im się gorące 
słowa podziękowania, nie tylko od obdarowanych uczniów.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku edukacyjnego przez 
Fundację miała miejsce 19 listopada w gościnnych progach WTZ 
„Promyk” w Katowicach-Janowie. Stypendia na rok 2004/2005 
otrzymało kolejnych 13 uczniów, a wręczali je  Stanisław 
Grześkowiak, wiceprzewodniczący Rady Fundacji oraz Tadeusz 
Howaniec -  jej wiceprezes.

Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz woje
wódzkich, sponsorów, młodzież z „Promyka”, innych ośrod
ków rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz zaprzyjaźnionych szkół. 
Zakończyły ją  dwa spektakle -  „Jesień” w wykonaniu uczest
ników szkoły życia oraz „Saga rodu Falczaków”, którą barwu- 
rowo zaprezentowali uczestnicy WTZ „Promyk”.

W tym roku szkolnym stypendia dla uczniów ufundowali:
-  Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie
-  Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziomej
-  Zakłady BIELMAR w Bielsku-Białej
-  Spółdzielnia DOMENA w Bielsku-Białej
-  ARENDA ZPCh z Katowic
-  Jerzy i Urszula Cieślarowie z Zabrza
-  Zakłady Metalowe POSTĘP SA ZPCh w Zabrzu
-  Zakłady BIELSTYL ZPCh w Bielsku-Białej
-  Edmund Pazurek z Raciborza
-  Przedsiębiorstwo ANTRACYT z Katowic

Jotka
fot. ina-press

HOLISTYCZNA REHABILITACJA

Instruktor czy terapeuta?

Każdy z zajm ujących sie na co dzień rehabilitacją 
osób niepełnosprawnych odpowie bez kłopotów 
na tak postawione pytanie. O „roli instruktora 

terapii zajęciow ej w procesie  holistycznej rehabilitacji 
osób n iep e łn o sp raw n y ch ” dysku tow ano  w lis topadz ie  
ub. roku w B rodn icy . Pod tak im  ty tu łem  o d b y ła  się 
bow iem  konferencja przeprow adzona przez Tow arzystw o 
Rodziców  Specjalnej Troski w B rodnicy i W ojew ódzką 
S p o łe c z n ą  R adę  ds. O só b  N ie p e łn o sp ra w n y c h , pod 
honorow ym  patronatem  Leszka Z ielińskiego, pełnom oc
nika rządu ds. osób niepełnospraw nych. W ykład progra
m ow y w ygłosił prof. dr hab. A ndrzej W ojciechow ski 
z U n iw ersy te tu  im . M ik o ła ja  K o p ern ik a  w T orun iu , 
a inne, m.in. przedstaw iciele pełnom ocnika i Pom orskiego 
O ddziału PFRON. W  spotkaniu uczestniczyli specjaliści 
p racujący na rzecz osób niepełnospraw nych w jed n o st
kach sam orządów  terytorialnych, w arsztatach terapii za
ję c io w e j, ich  u c z e s tn ic y  z ro d z icam i i o p iek u n am i. 
Im prezie tow arzyszyły w ystępy i w ystaw a prac artystów
-  uczestników  W TZ.

MEDALE BRATA ALBERTA

Więcej szczęścia 
jest w dawaniu

Doroczne medale za działalność charytatywną 
na rzecz niepełnosprawnych za rok 2004 zostały 
przyznane. Kapituła Medalu św. Brata Alberta 

6 stycznia wyłoniła laureatów. Są nimi:
Rom an K luska -  tw ór

ca  i b y ły  p re z e s  sp ó łk i 
O ptim us, b o h a te r sp ek ta 
kularnego zw ycięstw a nad 
f isk u se m  i n ie s łu sz n e g o  
a re s z to w a n ia ,  f i la n tro p  
w spom agający dzieła cha
rytatywne, w tym na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

M arcin Przeciszew ski
-p re z e s  Katolickiej Agencji 
Informacyjnej, redaktor na
czelny kwartalnika „Światło 
i Cienie” w latach 1990-93, 
dz ienn ikarz  ukazujący od 
wielu lat dorobek organiza
cji pozarządowych, działają
cych na rzecz osób niepełno
sprawnych.

Ks. Jerzy Bryła -  diece
zjalny duszpasterz osób głu
choniemych, pionier duszpa
sterstw a specjalistycznego 
w Krakowie i całej diecezji, 
od 40  la t o p ie k u n  osób  
niepełnosprawnych.

O ty lia  J ę d r z e jc z a k
-  m is trz y n i o lim p ijsk a  
w pływaniu w 2004 r. Swój 
wymarzony złoty medal wy
stawiła na aukcję, a uzyska
ne pieniądze przeznaczyła 
na leczenie dzieci chorych 
na b ia ła c z k ę . D z iec iak i 
z Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie napisały proś
bę, by Otylia otrzymała „me
dal za ofiarowany medal”.

Oprać. IKa
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ZAPROSZONO NAS

*  Starostwo w Złotoryi na uroczyste otwarcie 
pierwszego na Dolnym Śląsku zakładu 
aktywności zawodowej, 15 grudnia 2004 r. 
w Świerzawie.

*  Zarząd POPON na spotkanie noworoczne,
6 stycznia w Klubie Bankowca w Warszawie.

*  Polskie Towarzystwo Handlowe na uroczy
stość ogłoszenia list laureatów oraz wręcze
nia statuetek VII edycji Konkursu „Euro- 
produkt” , 6 stycznia w Hotelu Sobieski 
w Warszawie.

*  Fundacja im. św. Brata Alberta i Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo wszystko” na konfe
rencję prasow ą w spraw ie przyznania  
Medali św. Brata Alberta, 6 stycznia w re
stauracji „Piwnica” w Krakowie.

*  Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz Towa
rzystwo Przyjaciół Dzieci na świąteczny kon
cert pt. „Zaśpiewajmy kolędę” wieńczący 
obchody 85 roczn icy  istn ien ia  TPD, 
10 stycznia w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiań
skiego w Katowicach.

*  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepeł
nosprawnych na spotkanie z m inistrem  
Leszkiem Zielińskim , podczas którego 
nastąpiło przekazanie stronie społecznej 
autopopraw ki do rządow ego projektu  
ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, 18 stycznia w Minister
stwie Polityki Społecznej oraz na multime
dialną prezentację rządowego projektu 
ustawy wraz z projektem autopoprawki, 
20 stycznia w siedzibie Biura Pełnomocnika.

*  PFRON na konferencję „Racjonalizacja
i podnoszenie efektyw ności wydatków  
publicznych na zadania z zakresu rehabi
litacji zawodowej i społecznej osób niepeł
nosprawnych realizowane przez samorząd 
terytorialny”, 21 stycznia w Sali Kolumno
wej Sejmu.

*  Galeria tak w Poznaniu na otwarcie wysta
wy „Nocą w pewnym mieście”, 24 stycznia 
w siedzibie Galerii.

*  Zarząd K oła PSO U U  w S zczec in ie  na 
M iędzynarodow ą K onferencję „Osoba  
z niepełnosprawnością intelektualną na 
rynku pracy” oraz towarzyszącą jej deba
tę medialną, 25 stycznia w salach konferen
cyjnych Radisson SAS Hotel w Szczecinie.

*  Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowi
cach Śl. oraz Siemianowickie Stowarzysze
nie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
„Imperium Słońca” na otwarcie wystawy 
„Imperium Słońca w sztuce”, 26 stycznia 
w MBP w Siemianowicach Śl.

*  Z arząd  i R ada N adzorcza firm y ERA 
Sp. z o.o. w Chorzow ie na uroczystość 
jub ileuszu  55-lecia firm y, 28 stycznia 
w Operze Śląskiej w Bytomiu.

KRYTYKA

Prawo powinno sprzyjać
Poniżej prezentujemy pismo wystosowane do wicepremier Izabeli Jarugi- 

-Nowackiej przez grupę polskich organizacji, członków Workability Europę, 
zawierające uwagi dotyczące rządowego projektu nowej ustawy o rehabilita
cji. Podkreślić należy, iż. jego autorzy nie znali jeszcze autopoprawki, co - jak  
sądzimy -  nie zmieniłoby w sposób istotny głównych tez. tej opinii.

Warszawa, 17 stycznia 2005 r.

Szanowna Pani 
Izabela Jaruga-Nowacka 
Wicepremier Rządu RP 
Minister Polityki Społecznej

W imieniu grupy polskich organizacji -  członków Workability Europę, 
europejskiej platformy skupiającej największe organizacje pozarządowe 
działające na rzecz zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnospraw
nych pozwalamy sobie przedstawić Pani Premier nasze krytyczne uwagi 
dotyczące projektu ustawy o „Wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji za
wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” . Równocześnie deklarujemy 
pełną gotowość współpracy przy opracowaniu takiego kształtu tego prawa, 
który z jednej strony nadałby mu wymiar optymalny z punktu widzenia wszyst
kich beneficjentów nowego systemu, a z drugiej doprowadziłby do powsta
nia systemu rehabilitacji mającego szansę funkcjonowania w okresie dłuż
szym niż 12 miesięcy, bez potrzeby dokonywania kolejnych istotnych zmian.

Szanowna Pani Premier
Ostatnio opublikowany raport Banku Światowego (a także inne dokumenty 

organizacji międzynarodowych) wskazują, że istnieją generalnie dwa cele 
polityki społecznej wobec niepełnosprawnych. Jeden z nich sprowadza się do 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym gwarancji dochodów (zasiłków) 
zapewniających im żywność, warunki mieszkaniowe i opiekę zdrowotną itp., 
a więc niezbędne warunki godnego życia wolnego od obaw i niedostatku. Cel 
ten realizuje się generalnie poprzez system zasiłków finansowych i rzeczo
wych. Drugi to zapewnienie warunków pełnej społecznej i zawodowej inte
gracji tej grupy społecznej ze społeczeństwem. Istotną przesłanką drugiego 
rozwiązania jest zaoferowanie osobom niepełnosprawnym płatnej pracy, 
adekwatnej do ich oczekiwań i możliwości wynikających z niepełnosprawno
ści. To drugie rozwiązanie jest zgodne z interesem zarówno samych niepełno
sprawnych (integracja, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ubóstwu, 
gwarancja praw obywatelskich), jak i całego społeczeństwa (niższe koszty po
mocy społecznej, wykorzystanie wszystkich zasobów ludzkich w procesie wy
twarzania dóbr, realizacja praw obywatelskich). Konsekwencją akceptacji tego 
poglądu przez polityków społecznych każdego kraju winno być stworzenie 
systemu prawnego sprzyjającego realizacji aktywnej polityki zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Z powodów podanych przez nas poniżej, proponowana 
ustawa nie spełnia takich założeń i oczekiwań i powinna być gruntownie prze
budowana przy aktywnym udziale partnerów społecznych.

Z poważaniem

Narcyz. Janas
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Organizatorów Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych, 
członek Zarządu Workability Europę 
Elżbieta Gołębiewska
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia EKON 
Irena Jacenków-Masznicz
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PROJEKTU

aktywnej polityce zatrudniania
Uwagi do projektu ustawy „O wspieraniu zatrudniania i rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”

1. Nowa ustawa u podstaw swoich 
rozwiązań postawiła konieczność ogra
niczenia wydatków budżetowych na 
wspieranie zatrudnienia osób niepełno
sprawnych, zwłaszcza w zakładach  
pracy chronionej, uzasadniając te zmia
ny koniecznością dostosowania prawa 
polskiego do rozwiązań stosowanych 
w Unii Europejskiej. Co najmniej w czę
ści uzasadnienie to nie znajduje potwier
dzenia w stanie faktycznym. Jest praw
dą, że w Europie trudno byłoby znaleźć 
system podobny do systemu polskiego. 
Wynika to z różnic tradycji i historii po
lityczno-gospodarczej. Nie oznacza to 
jednak, że nasz system jest mniej skutecz
ny lub wręcz zły. Co więcej, że Unia 
Europejska wypracowała już optymalne 
rozwiązania w tym zakresie. Stanowczo 
twierdzimy, że doświadczenia polskiego 
systemu mogą być wykorzystane w opra
cowywaniu nowego modelu rehabilitacji 
zawodowej w Unii Europejskiej. Podjed- 
nym warunkiem, że polscy urzędnicy nie 
zdążą, w procesie automatycznego dosto
sowywania modelu polskiego do rozwią
zań europejskich, zlikwidować z krete
sem dorobku ostatnich dwudziestu lat 
polskiej szkoły rehabilitacji zawodowej.

2. Ustawa pozostawia bez zmian 
wiele rozwiązań systemowych, które 
mając istotne znaczenie dla prawidło
wego funkcjonowania systemu rehabi
litacji zawodowej, w dotychczasowym  
kształcie nie zdały egzaminu. Do takich 
rozwiązań należy obecny system szkolenia
i edukacji zawodowej osób niepełno
sprawnych oraz brak mechanizmu prze
chodzenia osób niepełnosprawnych z za
trudnienia chronionego na otwarty rynek 
pracy. Warto przypomnieć, że właśnie 
z powodu bardzo niskich wydatków na 
szkolenie osób niepełnosprawnych Pol
ska nie uzyskała w ramach funduszy 
strukturalnych żadnych europejskich 
środków pomocowych na uzupełnienie 
finansowania tego obszaru rehabilitacji 
zawodowej, mimo że poziom wykształ
cenia zawodowego i ogólnego osób nie
pełnosprawnych jest bardzo niski. Nie 
trzeba dodawać, że zgodnie z europejski
mi standardami poziom kwalifikacji za
wodowych jest decydującym czynnikiem 
sukcesu na rynku pracy, w obrębie 
gospodarki opartej na wiedzy.

3. Ustawa w najmniejszym stopniu 
nie odnosi się do faktu, że w Unii 
Europejskiej ponad 80 proc. usług na 
rzecz rehabilitacji zawodowej a więc 
szkolenie, ocena predyspozycji zawo
dowych, przygotowanie do podjęcia, 
uzyskania i utrzymania zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy jest realizo
wanych przez sektor organizacji poza
rządowych. Dlatego też rzeczą niezwy
kle istotną jest wprowadzenie w nowej 
ustawie rozwiązań umożliwiających szer
sze niż dotychczas zaangażowanie tego 
sektora, działającego non-profit, w akty
wizację zawodową i zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych, m.in. poprzez stwo
rzenie innych (korzystniejszych) niż dla 
przedsiębiorstw komercyjnych warun
ków finansow ego w sparcia dla tego 
sektora, wobec którego Polska nie musi 
stosować ograniczeń unijnych w obsza
rze pomocy publicznej.

4. Reforma systemu pracy chronio
nej proponowana przez ustawodawcę 
sprowadza się de facto wyłącznie do 
znacznego ograniczenia wydatków pań
stwa na ten sektor zatrudniania, pozo
stawiając istotne jego elementy bez zna
czących reform. I tak brak mechanizmu 
monitorowania skuteczności systemu 
pracy chronionej w zakresie realizacji za
dań w obszarze rehabilitacji zawodowej 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
prowadzi do instrumentalizacji występu
jących w tym systemie niedociągnięć lub 
- ja k  woli władza -  nadużyć, co z kolei 
stanowi uzasadnienie do kolejnych cięć
i ograniczeń finansowego wspierania mo
delu chronionego zatrudniania osób nie
pełnosprawnych. Ten zamknięty krąg 
skończy się unicestwieniem systemu pra
cy chronionej ze stratą dla wszystkich 
stron, tzn. państwa, osób niepełnospraw
nych i samych pracodawców. Wprowa
dzenie systemu średniookresowego mo
nitorowania efektów systemu -  choćby 
w postaci obowiązku przygotowywania 
przez pracodawcę Bilansu społecznego 
(rozumianego jako system rocznych in
formacji na temat ogółu działań podej
mowanych przez zakład pracy chronio
nej w obszarze rehabilitacji zawodowej
i spotecznej niepełnosprawnych pracow
ników) pozwoliłoby rządowi na skutecz
ny nadzór i wgląd w funkcjonowanie

systemu, a także -  co nie jest bez znacze
nia-otrzym ywanie informacji o skutecz
ności systemu.

5. Ustawa nakłada na pracodawcę 
osób niepełnosprawnych obowiązek wy
liczenia kosztów niższej wydajności tej 
grupy pracowników. Rozwiązanie takie, 
mimo że jest bardzo celowe i potrzebne, 
nie może być wprowadzone w trybie 
zaproponowanym przez rząd, tzn. bez 
okresu przejściowego pozwalającego na 
przygotowanie instrumentów umożliwia
jących dokonanie takiej oceny. Po pierw
sze: pracodawca obecnie nie dysponuje 
żadnym zestawem narzędzi pozwalającym 
na dokonanie takiej oceny. Po drugie, 
w większości krajów Unii Europejskiej stwo
rzenie podobnych systemów oceny trwało 
kilka lat i było efektem działań rządu, insty
tutów badawczych, a nie pracodawców. 
Po trzecie: ocena wydajności pracy osoby 
niepełnosprawnej przez samego pracodaw
cę obarczona jest ogromnym ryzykiem pod- 
ważeniajej przez organy kontrolne, co może 
skutkować koniecznością zwrotu otrzyma
nych subwencji z okresu kilku lat przed 
ustaleniami organu kontrolującego. Co wię
cej, ustalenia organu kontrolnego co do 
zaległości z tytułu nienależnie pobranych 
dofinansowań, spowodują wstrzymanie 
pomocy bieżącej, gdyż ustawa uzależnia 
otrzymanie dofinansowania od braku zale
głości wobec PFRON. Ta właśnie obawa 
zmusza pracodawców do wyboru opcji 
ryczałtu w dofinansowaniu wynagrodzeń, 
co nie musi koniecznie być zgodne z długo
falowymi interesami polityki państwa, czy 
samej osoby niepełnosprawnej.

6. Ustawa nie wprowadza żadnych 
rozw iązań (in sty tu cjon aln ych  lub 
finansowych) promujących lub wspie
rających dostęp osób niepełnospraw
nych do o tw artego  rynku pracy, 
a zwłaszcza zatrudniania w przedsiębior
stwach nieposiadających statusu zakładu 
pracy chronionej. W Wielkiej Brytanii
i nie tylko, istnieje system premiowania 
instytucji rynku pracy (prywatnych, pań
stwowych i pozarządowych) za sukces 
w umieszczeniu osoby niepełnosprawnej 
na otwartym rynku pracy. Jedna z orga
nizacji pozarządowych (Shaw Trust) znaj
duje zatrudnienie dla 15 tysięcy osób nie
pełnosprawnych w ciągu roku. Powyższy 
przypadek stanowi znakomitą ilustrację
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skutecznych rozwiązań w zakresie aktyw
nych form przeciwdziałania bezrobociu
i marginalizacji osób niepełnosprawnych. 
Wprawdzie ustawa wprowadza dofinan
sow anie w ynagrodzeń pracow ników  
niepełnosprawnych dla pracodawców 
otwartego rynku pracy, ale przekonanie, 
że pracodawca, który woli obecnie płacić 
na PFRON ok. 934 zł miesięcznie za dys
kryminowanie w zatrudnieniu jednej oso
by, zmieni swoje nastawienie, gdy zapro
ponujemy mu premię w postaci 50 proc. 
najniższego wynagrodzenia, delikatnie 
mówiąc rozmija się z prawdą. Naszym 
zdaniem istotną przesłanką sukcesu poli
tyki zatrudniania osób niepełnosprawnych 
winno być stworzenie efektywnej sieci 
usług przygotowania osoby niepełno
sprawnej do pracy, realizowanych przez 
prywatne czy publiczne instytucje rynku 
pracy oraz stowarzyszenia osób niepełno
sprawnych. Niespotykany w skali Europy 
zakres bierności zawodowej osób niepeł
nosprawnych jest między innymi efektem 
braku instytucji wsparcia i przygotowania 
osoby niepełnosprawnej do pracy (ośrodki 
oceny, terapia, szkolenia, indywidualnie 
adresowane programy rehabilitacji, do
radztwo zawodowe, organizacja zatrud
nienia, ośrodki informacji i współpracy 
z pracodawcą). Z naszych kontaktów 
z członkami Workability Europę wynika 
jednoznacznie, że system wsparcia, jaki 
oferuje państwo, organizacje pozarządo
we i prywatne aktywnym zawodowo oso
bom niepełnosprawnym, jest ważnym 
elementem modelu rehabilitacji zawodo
wej tej grupy społecznej.

7. Ustawa całkowicie pomija dyrek
tywy, zalecenia oraz doświadczenia  
międzynarodowych organizacji gospo
darczych i społecznych w zakresie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Fakt ten sprawia, że nowa ustawa, mają
ca w założeniu ukształtować na najbliż
sze lata kształt polskiego systemu reha
bilitacji zawodowej, całkowicie ignoruje 
dorobek europejskiej myśli i doświadczeń 
w tym kluczowym dla polityki wobec 
osób n iepe łn o sp raw n y ch  zakresie  
(np. Zalecenia OECD, popierane przez 
ekspertów Banku Światowego, sformu
łowane w opracowaniu „Transforming 
disability into ability” czy Międzynaro
dowej Organizacji Pracy „Zarządzanie 
niepełnosprawnością w miejscu pracy. 
Kodeks praktyki”). Brak uwzględnienia 
tych rozwiązań w proponowanej ustawie 
uniem ożliw i dokonanie znaczących 
zmian w systemie, które ograniczając 
wydatki na funkcjonow anie systemu 
zwiększą jego skuteczność w zakresie

podejmowania pracy przez większą licz
bę osób niepełnosprawnych. Do rozwią
zań takich należy proponowana przez 
OECD zasada „wzajemnych zobowiązań” 
nakładająca z jednej strony na państwo 
obowiązek wspomagania osoby niepełno
sprawnej w obszarze pomocy społecznej
i zatrudnienia, a z drugiej strony wiążąca 
wypełnianie tego obowiązku z aktywno
ścią osoby niepełnosprawnej w zakresie 
poszukiwania pracy i/lub podnoszenia 
swoich kwalifikacji zawodowych. Z kolei 
Kodeks praktyki MOP „Zarządzanie nie
pełnosprawnością w miejscu pracy” pro
ponuje cały system rozwiązań organiza
cyjnych i prawnych, zmierzających do 
stworzenia w przedsiębiorstwie warunków 
przeciwdziałania dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych w zatmdnieniu.

8. Ustawa wprowadza rozwiązania 
nie mające swojego odbicia w prawo
dawstwie europejskim. Do rozwiązań 
takich należy wprowadzenie wskaźnika 
zatrudnienia powyżej 50 proc. osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem nie
pełnosprawności oraz z lekkim osób 
z chorobą psychiczną oraz epilepsją, jako 
kryterium przyznania dodatkowych przy
w ilejów  w zakresie dofinansow ania 
wynagrodzeń. W prawie europejskim 
kryterium takie ma całkowicie odmien
ny kształt, uwzględniający okres bezro
bocia osoby niepełnosprawnej. Wprowa
dzenie proponowanego wskaźnika, przy 
sięgającej ponad 80 proc. bierności 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
skutecznie może sparaliżować funkcjono
wanie chronionego rynku pracy.

9. Wprowadzone w ustawie propozy
cje mogą prowadzić do karykaturalne
go modelu zatrudniania osób niepełno
sprawnych. Do rozwiązań takich należy 
z pewnością powiązanie dofinansowania 
zatrudniania, jakie otrzyma pracodawca, 
z wysokością wynagrodzenia otrzymywa
nego przez osobę niepełnosprawną. I tak 
pracodawca zatrudniający pracownika ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 
z upośledzeniem umysłowym otrzyma do
finansowanie łączne w wysokości 145 proc. 
najniższego wynagrodzenia. Pod jednym 
wszelako warunkiem, że niepełnosprawny 
otrzyma wynagrodzenie w tej samej wyso
kości. Z własnych środków pracodawca 
będzie musiał pokryć dodatkowe koszty za
trudniania tej osoby w postaci asystenta, 
kosztów terapii i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych itp. Dodatkowym negatyw
nym aspektem tego rozwiązania jest naru
szenie społecznej zasady racjonalnej płacy. 
W większości krajów UE stosowana jest 
zasada dofinansowania określonej części

kosztów zatrudniania osoby niepełnospraw
nej (średnio 60-70 proc.), co oznacza dofi
nansowanie nie tylko kosztów płacy, ale 
innych składników składających się na 
koszty zatrudnienia osoby niepełnospraw
nej, w tym np. kosztów asystenta (dla oso
by niewidomej czy upośledzonej umysło
wo), kosztów dostosowania stanowiska 
pracy do potrzeb niepełnosprawnego pra
cownika, kosztów okresowych badań czy 
niezbędnych terapii psychologicznych. 
Warto też przypomnieć, że strona polska 
w trakcie obrad grapy ekspertów ds. osób 
niepełnosprawnych UE zaproponowała 
wprowadzenie do ustawodawstwa europej
skiego zapisu pozwalającego na wprowa
dzenie dodatkowych zachęt (w postaci 
niewielkiej premii) dla pracodawcy zatrud
niającego osobę niepełnosprawną. U pod
staw takiego stanowiska leży przekonanie, 
że zasada zwrotu pracodawcy kosztów za
trudniania osoby niepełnosprawnej stanowi 
niewystarczający element motywujący go do 
zatradnienia osoby niepełnosprawnej.

10. Projekt ustawy całkowicie pomija 
dorobek komisji ekspertów powołanej 
przez w icepremiera, ministra gospodar
ki, pracy i polityki społecznej Jerzego 
Hausnera. Przez kilka miesięcy grupa 
ekspertów reprezentujących szeroki krąg 
instytucji, komisji trójstronnej i organiza
cji pozarządowych pracowała nad sformu
łowaniem założeń do reformy systemu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. Sformułowano wie
le istotnych wniosków i założeń kreują
cych istotne przesłanki optymalizacji tego 
systemu. Tego dorobku nie sposób pomi
nąć przy pracy nad nową ustawą.

11. Ustawa nie odnosi się do koniecz
ności zwrotu przez pracodawców pro
wadzących zakłady pracy chronionej 
kwot stanowiących różnicę między usta
loną Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 18 maja 2004 r. kwotą dofinansowań 
do wynagrodzeń zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych, a kwotą otrzymy
wanych z PFRON zaliczek na poczet 
tych wynagrodzeń. Sytuacja ta spowo
duje ogromne kłopoty finansowe większo
ści zakładów pracy chronionej, które 
zostały zaskoczone wprowadzonymi roz
wiązaniami i nie są w stanie w wyznaczo
nym terminie (jeśli w ogóle) dokonać 
zwrotu ww. kwot. Nie ulega wątpliwości, 
że obowiązek ten spowoduje upadek 
sporej liczby tych przedsiębiorstw, a tym 
samym utratę pracy przez jej pełnospraw
nych i niepełnosprawnych pracowników. 
Temu zagrożeniu trzeba zapobiec.

■
Tytuł pochodzi od redakcji
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SENNIK POLSKI

Zbyt krótki sen podbiegunowy ,:=Jy
Miałem sen. Zbyt krótki. Mroźny A szybki jak droga Jasia Meli na biegun południowy. Śniłem, że jestem na 
konferencji prasowej zdobywcy dwóch w jednym, czy li obu biegunów w jednym roku. Atmosfera konferencji 

była podniosła i niezwykła, jak sam wyczyn niepełnosprawnego podróżnika. Coś mi jednak nie dawało 
spokoju, więc podniosłem rękę i  idąc pod prąd odczuciom wszystkich zaatakowałem młodego bohatera 

mówiąc: -Jasiu, po jasną cholerę ty się tak spieszyłeś z tym zdobywaniem bieguna południowego? Gdzie cię 
tak licho niosło? Na sali zapanowała kompletna cisza przerywana pojedynczymi pomrukami oburzenia 

zebranej publiczności. Jaś wydawał się kompletnie zaskoczony. Sytuację próbował ratów>ać podróżnik Marek 
Kamiński. -  Przecież wiadomo, że chodziło o to, by zdobyć dwa bieguny w jednym roku.

Widząc całą salę zwróconą 
przeciw  sobie, wstałem

i wyjaśniłem, o co mi tak 
napraw dę chodzi. — D la mnie wasz 
wyczyn — rzekłem — miał zupełnie inny, 
bardzo ważny aspekt. Aspekt medialny. 
Z dum iało  m nie bow iem  i zarazem  
bardzo ucieszyło, że telewizja w porze 
oglądalności zarezerwowanej dla najpo
pularniejszych seriali i reality shows, przy 
okazji wyprawy na biegun rozpoczęła 
emitowanie, krótkich co prawda, repor
taży i materiałów ó osobach niepełno
sprawnych, ich problemach i osiągnię
ciach. Kompletnie mnie zatkało, i dodam 
pozytywnie, że w okolicach 17.00 poka
zywali takie rzeczy, które do tej pory moż
na było obejrzeć w paśmie między 6.30 
a 7.30 rano, a więc zaraz po programie 
dla porannych ptaszków czy miłośników 
ogródków działkowych. Dlatego też, dro
gi Janku, żal mi się zrobiło gdy, zanim 
się oswoiłem i nacieszyłem tym zjawi
skiem, ty w bohaterskim wyścigu zdoby
łeś biegun i nad niepełnospraw nym i 
ponownie zaległa medialna cisza.

-  Medialna strona wyprawy była bar
dzo ważna -  replikował Marek Kamiński
-  ale każdy kto przebywa w temperaturze 
około minus 60 stopni, myśli tylko o jed
nym -  wiać stamtąd jak najszybciej, bo 
wyrażając się dosadnie, tyłek marznie.

-  Ale jest rozwiązanie -  wydusił z sie
bie Jaś M ela. -  A peluję do innych 
niepełnosprawnych, aby podejmowali 
podobne wyzwania. Myślę, że telewizja 
lubująca się w przekazywaniu niezwy
kłych zjawisk pokaże i szeroko skomen
tuje każde takie wydarzenie. Co więcej, 
jak telewizja pokaże, to i sponsorzy się 
znajdą. Ja przetarłem szlak, szukajmy 
naśladowców.

Jakież to genialnie proste! — pomyśla
łem. I już oczyma wyobraźni szukałem 
przedsięwzięć, które spełniałyby dwa waż
ne kryteria: długość trwania i wyzwanie

dla niepełnosprawnych. NÓ jasne, pomy
ślałem, wyprawa w 80 dni dookoła świa
ta. Spełnia idealnie kryteria takiego wy
darzenia. Gdyby takiego zadania podjął 
się na przykład Narcyz Janas? Już widzę 
relacje telew izyjne, pokazujące jak 
Narcyz na grzbiecie słonia pokonuje bez
droża indyjskich bezkresów. Albo jak 
w Australii mierzy się z groźnym kroko
dylem, w ostatniej chwili umykając przed 
klapnięciem ostrych kłów krokodylej 
paszczy. 1 co najważniejsze: przez równe 
80 dni (prawie jedna czwarta roku) tele
wizja w porze największej oglądalności 
(w okolicach Teleekspressu) ilustruje 
relacje z podróży krótkimi felietonami
0 bezrobociu niepełnosprawnych, ich 
wykluczeniu społecznym itp. Program 
trzyma w napięciu cale rzesze telewi
dzów, próbujących rozstrzygnąć spór, czy 
zdąży on wzorem Fileasa Fogga wygrać 
zakład z pełnomocnikiem rządu ds. osób 
niepełnosprawnych o to, czy zdoła w owe 
80 dni pokonać kulę ziemską. Niebaga
telna nagroda jednego miliona złotych 
ufundowana przez Zarząd PFRON, a tak
że wszelkie dochody z reklam i akcji pro
mocyjnych mogłyby zostać przekazane 
na konta organizacji pozarządowych 
zajmujących się problemami osób niepeł
nosprawnych. Fantastyczne!

Do wykorzystania nadaje się jeszcze 
jeden pomysł Juliusza Verne’a opisany 
w jego książce „20 tysięcy mil podmor
skiej żeglugi”. Oczami wyobraźni widzę 
już Sławka Piechotę, jak zamknięty w mi
niaturowej łodzi podwodnej (wyposażonej 
w najnowocześniejszy sprzęt medialny
1 oczywiście wałówę) przemierza bezkre
sne oceany. Penetruje wraki Titanica
i Bismarcka, poszukuje hiszpańskich 
galeonów zatopionych przez armadę 
sir Francisa Drakę’a. Spożywa wytwor
ną kolację z piratami Oceanu Indyjskie
go. Bohatersko broni swojego okrętu 
przed gigantyczną ośmiornicą usiłującą

pożreć jego metalowy wehikuł w cało
ści. A wszystko to telewizja pokazuje na 
żywo, o stałej porze, przeplatając repor
tażami z życia kulawych, niewidomych, 
głuchych i innych dotkniętych niepełno
sprawnością obywateli Rzeczpospolitej.

-  Hurra! -  krzyknąłem. -  Dzięki za 
pomysł, Jasiu! W tym samym momencie 
obudziłem się -  prawdopodobnie na sku
tek nadmiernej ekscytacji pomysłem. 
W kącie pokoju stał włączony telewizor. 
Na ekranie pojawiła się zapowiedź pro
gramu na dzisiejszy dzień. 6.00 „W domu
i zagrodzie -  program dla rolników”, 6.30 
„Twoja działka”, 7.00 -  program dla nie
pełnosprawnych, 8.00 Wiadomości. Itd, 
itp. aż do końca programu. Gdy zniknęły 
napisy, pojawiła się spikerka, która mi
łym głosem powiedziała: — W imieniu 
własnym i redakcji programów społecz
nych chciałabym  serdecznie państwa 
zaprosić na godzinę 23.40 -  na program po
kazujący niezwykłe osiągnięcia osób nie
pełnosprawnych pt. „Śladami Jasia Meli".

Cudownie -  pomyślałem -  pewnie 
ktoś mi ukradł pomysł na podróż w 80 
dni dookoła świata. Ale uspokojono mnie 
prawie natychm iast. -  Przedstawim y 
osiągnięcia grupy niepełnosprawnych 
plastyków, piosenkarzy i sportowców 
z małego powiatowego miasteczka na 
Podkarpaciu. Program przeznaczony jest 
dla widzów dorosłych.

Ogarnęło mnie zdumienie. Ciekawy 
sposób na pobudzenie zainteresowania 
programem cierpiących na bezsenność 
bezrobotnych obywateli, bo ci co idą rano 
do pracy, na pewno nie dadzą się nabrać 
na erotyczne (?) podteksty promujące 
program o niepełnosprawnych. Odczułem 
ulgę. Pomysł wyprawy dookoła świata 
lądem, morzem i powietrzem pozostaje 
do wykorzystania. Czy znajdą się jednak 
naśladowcy Jasia dwojga biegunów?

Globtroter
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Turnus jakich niewiele

Kolejny turnus bożonarodze
niowy w grudniu ub. roku 
w os'rodku poznańskiego 

WIELSPIN-u w Wągrowcu byl moją pią
tą z kolei gwiazdką spędzoną tam wraz 
z M amą, w gronie w ypróbow anych 
znajomych i oddanych przyjaciół. Z Wą
growca wraca się zawsze aż kipiąc róż
nego rodzaju odczuciami, refleksjami
i przemyśleniami.

W Wigilię wszyscy spotkali się na 
uroczystej wieczerzy, potem na spotka
niu choinkowym z Gwiazdorem i wresz
cie -  tradycyjnej pasterce. „Miłowanie, 
na którym opierała się Święta Rodzina, 
jest czymś innym niż ludzkie kochanie. 
To miłowanie chrześcijaństwo przenosi 
do ludzkich rodzin, ale obejmujemy nim 
także wszystkich naszych braci i siostry 
na całym globie. Boże Narodzenie o tym 
nam przypom ina...” -  mówił ksiądz 
Robert Lewicki z miejscowej parafii.

Była spartakiada sportowa na wesoło, 
zgaduj-zgadula, ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami, pokazy ekologicznego gospo
darowania w domu, autokarowa wyciecz
ka w okolice Wągrowca, przedświąteczny 
kiermasz z pamiątkami. W basenie można 
było popływać też wypoczynkowo, poza 
godzinami przeznaczonymi na kinezytera
pię w ramach zabiegów przepisanych przez 
lekarza. Relaksowo, a jednocześnie z tak 
żelazną konsekwencją prowadzonej gimna
styki porannej z elementami rehabilitacji, 
nie uświadczycie nigdzie pod słońcem! 
Były także wieczory kolęd i pieśni biesiad
nych, kończące się czymś w rodzaju prób 
tańca przed sylwestrowymi zabawami.

W dzień przed Wigilią do śpiewania 
kolęd turnus przygotował się pod wodzą 
niestrudzonego Edwarda Niemczyka. 
Z jego udziału w turnusie odczuwaliśmy 
ogromną satysfakcję. Swoją witalnością
i optymizmem wielu z nas wskazywał 
nieedyś drogę życia w stanach załama
nia i upadku. Nasze najlepsze uczucia
i myśli towarzyszyć Mu będą zawsze.

Czuliśmy się wszyscy -  jak to ktoś 
powiedział — „równi wobec losu nieza
leżnie od tego, jak różne są nasze miej
sca w życiu. Tworzona przez nas wspól
nota zwłaszcza niektórym dawała wręcz 
niepowtarzalną sposobność do integrowa
nia się z innymi. Tolerancja na odmien
ność spowodowaną przez niepełnospraw
ność w takich miejscach jak Wągrowiec 
jest na pewno dużo większa niż gdzieś 
indziej. Tu całkowicie naturalnie reagu
jemy na wszelkie jej przejawy.

-  Mimo że chodzę o własnych siłach 
uważałem, że moje życiowe problemy są 
nie do rozw iązania, a w W ągrowcu 
spotykam osoby na wózkach i dotknięte 
tragicznym kalectwem, a mimo to żyjące 
normalnie i uśm iechnięte... -  wyznał 
jeden z uczestników turnusu.

Zdzisław Bączkiewicz, prezes Zarzą
du WIELSPIN-u uczestniczył w narodzi
nach koncepcji modernizacji ośrodka ze 
środków PFRON i Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

-  Dzięki kontaktom z naszymi niemiec
kimi współpracownikami — powiedział
— mogłem oglądać tamtejsze ośrodki dla 
niepełnosprawnych ruchowo. Ileż to było 
trudnych negocjacji z przedstawicielami

naszego Funduszu i Ministerstwa Pracy, 
żeby ich przekonać o celowości naszych za
łożeń! -  Czyż to nie jest rozrzutność: pro
jektowanie pokoi 2-osobowych o tak dużej 
powierzchni? -  pytano. Decydenci zupeł
nie nie mieli wyobrażenia o mieszkanio
wych potrzebach ludzi poruszających się na 
wózkach! -  podsumował.

W Wągrowcu konieczne jest zatrudnia
nie dużej liczby personelu, żeby zapew
nić szeroki zakres działalności ośrodka. 
Działać musi cała fizjoterapia, kuchnia, 
służby utrzymujące czystość, prowadzące 
konserwację i naprawy, wreszcie admini
stracja i recepcja. Spore są wydatki na po
krywanie opłat stałych i na systematyczne 
uzupełnianie i konserwowanie sprzętu, 
zwłaszcza używanego w fizjoterapii. 
Jednak koszt 14-dniowego pobytu jednej 
osoby w wysokości 1200 zł dla wielu oka
zuje się wydatkiem iście astronomicznym.

Mimo to ośrodek przez cały rok jest 
wykorzystany w pełni. Tradycja -  to jest 
coś, co dla niego wydaje się już charak
terystyczne. 40 tysięcy wpisów meldun
kowych w już 30-letnich jego dziejach
-  to z pewnością mówi samo za siebie 
Możność oglądania ośrodka miało wielu 
gości z elit różnego rodzaju. Zdarzali się 
tacy, którzy przedtem nie widzieli na 
oczy tylu niepełnosprawnych w jednym 
miejscu. Kto nigdy dotąd nie miał kon
taktu z niepełnosprawnymi, doznaje tu 
swoistego katharsis. Jego własne pojęcie
o rzeczywistości nabiera nagle zupełnie 
nowych punktów odniesienia.

Maciej Sieradzki 
fot. Wielspin
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IPON DLA WSZYSTKICH

Niezwykły świat (nie)wirtualny
Przedstawiamy pierwszą z planowanego cyklu 

prezentacji portali i stron internetowych adresowanych do 
osób niepełnosprawnych i zajmujących się ich 

problematyką. Znamy i odwiedzamy wiele z nich, 
z całą pewnością jednak nie znamy wszystkich. 

Może uda się stworzyć zalążek ich bazy i skatalogować je? 
Wszystkie organizacje, instytucje, podmioty i osoby 

prowadzące takie portale czy strony zapraszamy do ich 
prezentacji. Linki do nich ju ż  się znajdują, bądź 

znajdą się na naszej redakcyjnej stronie internetowej:
WWW. niepelnosprawni.info.pl i www.naszesprawy.com.pl

Przez niektórych internet okre
ślany jest mianem wielkiego, 
globalnego śmietnika gdzie jest 

wszystko, a tak naprawdę nie ma nicze
go wartościowego, przyciągającego uwa
gę na dłużej. Trudno też go kojarzyć 
z emocjami czy uczuciami, choć coraz 
więcej czasu spędzamy przed kompute
rem. Zabijamy w ten sposób czas, a być 
może niektórzy szukają czegoś więcej.

Z potrzeby, by stworzyć coś więcej 
niż kolejny portal, który będzie elemen
tem, jakich wiele w globalnej sieci, po
wstał Klub Osób Niepełnosprawnych, 
który wkrótce zmienił się w Internetowy 
Porta l O sób N iepełnospraw nych  
(www.ipon.pl). Był początek 2002 roku, 
a jego inicjator, Waldemar Kościan nie 
przypuszczał, że to, co właśnie stworzył 
nie tylko rozrośnie się do rozmiarów pro
fesjonalnego portalu, ale wyjdzie poza 
ramy sieci i będzie żyło własnym życiem. 
Ale myli się ten. kto pomyśli, że to wszy
stko szło prosto i szybko. Waldek uczył 
się sam, często na własnych błędach, szu
kając pomocy nie gdzie indziej tylko 
w sieci właśnie, znajdując osoby, które 
dzieliły się swoją wiedzą i doświadcze
niem w tworzeniu stron i portali.

Obecnie IPON to profesjonalny por
tal, na który składa się między innymi 
forum dyskusyjne, czat, jest bramka 
SMS-owa, są ogłoszenia towarzyskie i nie 
tylko, są kartki, które można wysyłać 
znajomym. Jednak to nie wszystko. IPON 
to nie tylko to, co można zobaczyć na 
ekranie monitora. Już w roku założenia 
jego idea wyszła poza sieć. Portal nie 
istniałby bez ludzi, którzy dyskutują na 
forum czy przychodzą porozmawiać na 
czacie. To w łaśnie oni tw orzą jego

Zlot „Iponków" w Grotnikach

niepowtarzalną atmosferę i to oni dopro
w adzili do tego, że funkcjonuje on 
również w realnym świecie.

Już kilka miesięcy po założeniu portalu 
odbył się pierwszy zlot ludzi, którym prze
stały wystarczać wirtualne rozmowy i dys
kusje. Pod koniec wakacji w 2002 roku 
ponad dw adzieścia osób spotkało się 
w Grotnikach pod Zgierzem. Dowodem na 
to, że zlot był udany i spełnił oczekiwania, 
niech będzie fakt, że w ubiegłym roku, 
w tym samym miejscu było około pięćdzie
sięciu osób. Już nikt nie kwestionuje tego, 
że takie spotkania są potrzebne. Ludzie chcą 
się spotykać, ograniczeni tylko do kompu
tera i podłączonego do niego kabla są spra
gnieni zwyczajnego kontaktu, dobrej zaba
wy, okazji do prawdziwej rozmowy.

Dzięki IPON parę osób odnalazło swo
je „drugie połówki”. Jest już jedno mał
żeństwo, które poznało się wirtualnie. 
Zawiązały się liczne przyjaźnie i znajomo
ści. Godne podkreślenia jest to, że potrze
bujący pomocy zawsze znajdzie kogoś kto 
pomoże, doda otuchy. Czasem wystarczy 
wirtualna rozmowa, czasem telefon, a cza
sem świadomość, że nie jest się samemu. 
Każdy, kto przez dłuższy czas przebywa 
„na IPON-ie” uczestnicząc w jego życiu 
wirtualnym, jak i tym realnym, przyznaje, 
że ten portal zmienił w mniejszym lub 
w większym stopniu jego życie i zazwy
czaj są to zmiany pozytywne.

Za nami sylwester. Zazwyczaj dla 
osób niepełnosprawnych bywa to smut
na noc, spędzona w czterech ścianach. 
Jednak ci, którym nie straszna była zima, 
mieli okazję, już po raz trzeci, powitać 
Nowy Rok w Ciechocinku wraz z przy
jaciółmi, znajomymi, a niektórzy ze swo
imi partnerami.

Osobom niepełnosprawnym bardziej 
niż innym dokucza samotność, ich kom
pleksy, zaham owania są większe niż 
u innych. Poprzez rozmowy wirtualne 
większość z nich zaczyna się otwierać, 
przełam yw ać, a gdy zdobędą się na 
odwagę, by przybyć na któreś ze spo
tkań organizowanych przez IPON, od
kryw ają, że z zaakceptow aniem  ich 
przez innych nie ma żadnego problemu. 
Spotykają się nie tylko ludzie niepełno
sprawni, ale także zdrowi, którzy są 
tutaj z własnej woli i czują się wspania
le. Nikt nie używa wielkiego słowa „in
tegracja”, lecz wszyscy nazywają siebie 
„Iponkami”.

Portali, stron poświęconych osobom 
niepełnosprawnym w polskim interne- 
cie jest sporo. Jednak IPON jest swego 
rodzaju fenomenem. Coś, co powstało 
wirtualnie i miało służyć niepełnospraw
nym siedzącym przed komputerem, bar
dzo szybko wyszło do „realu” , poza 
ramy w irtualności. To chyba dobrze 
mieć świadom ość, że mimo rozwoju 
techniki człowiek nadal pozostaje „zwie
rzęciem społecznym”, gotowym przeła
mać sw oje obawy, pokonać bariery 
komunikacyjne, byle tylko spotkać się 
z tymi, których poznał dzięki rozwojo
wi techniki.

Monia 
fot. IPON
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VIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE W KRAKOWIE

A było to w grudniu.
Tym razem nie ja k  dotąd, 
u progu lata, w czerwcu, 

ale dopiero w połowie 
grudnia odbyła się 

inauguracja ósmego ju ż  
Międzynarodowego Biennale 

Sztuk Plastycznych Osób 
Niepełnosprawnych. 

Tradycyjnie w sarno południe 
obwieścił to u wejścia do 

dolnej części krakowskiego 
Pałacu Sztuki trębacz 
odgrywając ponownie 

hejnał, który przed momentem 
czterokrotnie wybrzmiał 

z wieży Mariackiej.

Pałac Sztuki przed sześciu 
laty gościł już wystawę po

konkursową Biennale. Dolny po
ziom obiektu był wówczas jedną 
z niewielu bezbarierowych galerii 
sztuki i placów ek kulturalnych 
w ogóle. Obecnie jest lepiej, nawet 
Nowy Gmach Muzeum Narodowe
go wzbogacony o windy i podno
śniki jest dostępny, w czym zasługa 
między innymi twórców i kreato
rów kultury  w spó łdzia ła jących  
z Fundacją, z Justyną Kierasińską 
na czele. Kolejną inicjatywą jest 
uruchomienie przez Fundację Kul
tury  O sób N iep e łn o sp ra w n ych  
(młodszą siostrę Fundacji Sztuki), 
Centrum Informacji Kulturalnej dla 
niepełnosprawnych turystów przy
bywających do Krakowa. Mieści 
się ono niedaleko centrum przy uli
cy Królewskiej w lokalu galerii 
S tańczyk. Edycja o ryg inalnego
i poręcznego w formie przewodni
ka nazwanego „Niezbędnikiem ”, 
ułatwia poruszanie się po mieście, 
wskazuje dogodne trasy, radzi, co 
w arto  zw ied z ić . Je d n o c z e śn ie  
uświadamia, że jesteśmy na począt-

Wieslaw Mastalerz, Stary dom

ku drogi w likwidacji barier piętrzą
cych się przed niepełnosprawnym 
turystą chcącym poznać to miasto.

W racając do Biennale należy 
dodać, że nie tylko term in tego 
w y d a rz e n ia  u le g ł z m ia n ie .

w południe
Z m o d y fik o w an o  ró w n ież  je g o  
konkursow ą formułę. Zaprzęgnię
to do tego internet -  coraz bardziej 
wszechobecny elem ent w spółcze
snej cyw ilizacji. O tóż p ierw szy 
etap konkursu polegał na przysła
niu  p o c z tą  e le k tro n ic z n ą  (a le
i zwykłą) nie tylko karty zgłosze
nia, lecz przede w szystkim  pliku 
graficznego zaw ierającego repro
d u k c ję  p ra c y  u b ie g a ją c e j  s ię
0 trofea Biennale.

Znamienite jury, pod przewodnic
twem prof. Adama Wsiołowskiego 
z krakowskiej ASP, oceniało zatem 
aż 720 nadesłanych z 10 krajów prac, 
widząc ich wizerunki na kompute
rowych monitorach bądź na wydru
kach. Dopiero wówczas wybrani 
autorzy zostali poproszeni o przysła
nie oryginałów  sw oich dzieł do 
udziału w drugim decydującym już 
etapie. Wybrano 49 laureatów, a po
zostałych wyróżniono dopuszcze
niem do ekspozycji Biennale, i to
aż w trzech miejscach: we wspo

mnianym już Pałacu Sztuki, w gale
rii Kotłownia Politechniki Krakow
skiej oraz w galerii Stańczyk.

Licznie zgromadzoną publicz
ność, a wśród nich przybyłych oso
biście uczestników Biennale z kraju
1 z zagranicy (wiele laurów konkur
sowych zdobyli Słowacy), powitał 
Kazimierz Witek, gospodarz Pałacu, 
prezes T ow arzystw a P rzy jac ió ł 
Sztuk Pięknych. O tradycjach Bien
nale i innych wydarzeń artystycz
nych, których kreatorem była i jest 
nadal Fundacja Sztuki przypominał 
jed en  z je j za łożycieli A ndrzej 
G erlach . W spom inał przy tym  
redaktora Wojciecha Tatarczucha -  
inicjatora jej powstania, niedawno 
minęło już dziesięć lat od jego przed
wczesnej śmierci. Obie panie: wice
prezydent Krakowa -  Stanisława 
Urbaniak oraz małopolski kurator 
oświaty -  Elżbieta Lęcznarowicz 
podkreślały w swoich wystąpieniach 
niezwykle ważną, niekiedy wręcz 
zbawienną rolę kultury i sztuki w ży
ciu  ludzi n iep e łn o sp raw n y ch . 
Efekty pracy działaczy i twórców
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Od lewej: hejnalista 
Biennale, Stanisława 

Urbaniak -  wiceprezydent 
Krakowa, Kazimierz Witek -  

gospodarz Pałacu Sztuki, 
Andrzej Gerlach -  

współzałożyciel Fundacji, 
Elżbieta Lęcznarowicz -  

małopolski kurator oświaty, 
Bogdan D ąsał -  pełnomocnik  
prezydenta Krakowa ds. osób 

niepełnosprawnych
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Zdobywca pierwszej 
nagrody h> kategorii 

malarstwa Tomasz Deryng 
-  Konstantynów Łódzki

PS. W śród laureatów  oraz osób, 
których prace zostały dopuszczone do 
ekspozycji na Biennale, milo nam  od
notować obecność twórców, którzy byli 
już prezentowani na łamach „Naszych 
Spraw ”. Są wśród nich m.in. Maciej 
Grzegorek, który uzyskał pierwszą na
grodę w kategorii grafiki i rysunku, 
Maria Wołczyńska -  wyróżnienie w ka
tegorii malarstwa, Barbara Kościelny- 
-B ełdow icz, Józefa Łaciak, Barbara 
Skiba i Henryk Żarski. Nie ukrywamy 
satysfakcji, że wartość artystyczna ich 
prac, którą wysoko oceniliśmy, znalazła 
również uznanie w oczach znamienitego 
jury składającego się z profesjonalistów.

Wysoki poziom prezentowanych na 
VIII Biennale prac jest kolejnym świa
dectwem, iż sztuka jest tylko jedna i nie 
powinna być postrzegana przez pryzmat 
n iepełnospraw ności. D ow odzi tego 
wrażliwość twórców, ich kreatywne po
strzeganie świata i odwaga wyrażania go 
w zróżnicowanych technikach plastycz
nych, emocjonalny stosunek do podej
mowanej tematyki, wreszcie końcowy 
wyraz artystyczny. To po prostu jest 
SZTUKA. Bezprzymiotnikowa.

(rhr)

„Silna grupa”przybyła z Bydgoszczy

Publiczność dopisała mimo chłodu

W galerii Stańczyk w Krakowie

VIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE

z kręgu Fundacji zauw ażył B ogdan 
Dąsał -  pełnomocnik prezydenta mia
sta ds. osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie na
gród przez członków jury  jak  zwykle 
było wzruszającą częścią imprezy. I to 
zarówno dla laureatów, jak i dla publicz
ności. A nagrody rzeczowe były warto
ściowe i praktyczne, natomiast zdobyw
cy czołowych nagród obdarzeni zostali 
medalami autorstwa jednego z najwy
bitniejszych współczesnych rzeźbiarzy
-  profesora Bronisława Chromego.

Mimo przenikliwego, przedzimowe- 
go chłodu panującego tego dnia, otwar
ciu towarzyszyła ciepła atmosfera, a jej 
utrzymaniu sprzyjały kieliszki grzane
go wina, pyszne kanapki i łakocie. I ja  
tam byłem i wespół z innymi tego sam 
zaznałem, o czym pokrótce donoszę.

Janusz Kopczyński 
fot. FSON, ina-press



Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

Nagrodzono najlepsze prace magistersi
Ogólnopolski Konkurs „Otwarte Drzwi 2004”

-  na najlepszą pracę magisterską w zakresie 
problematyki osób niepełnosprawnych, pod 

patronatem pełnomocnika rządu ds. osób 
niepełnosprawnych, a przeprowadzony 

przez PFRON ju ż po raz drugi (szerzej na temat 
wyników w  „NS” nr 1212004), staje się pomału 

tradycją. Dodajmy, że bardzo potrzebną tradycją, 
będąct} świadectwem przemian świadomości 

społeczeństwa polskiego.

Prawo osób niepełnosprawnych do pełnej integra
cji ze społeczeństwem, możliwość korzystania 
z pełni praw obywatelskich nie są dziś kwestio

nowane, a wręcz przeciwnie -  jasne i oczywiste. Zaintereso
wanie absolwentów studiów wyższych problemami środowi
ska niepełnosprawnych zaowocuje w przyszłości stworzeniem 
wykwalifikowanych kadr, ku pożytkowi ogólnemu.

Finał konkursu połączono z uroczystym wręczeniem  
nagród i z Festiwalem Dialogu Kultur SINE FINES -  BEZ 
GRANIC, który miał m iejsce 11 i 12-grudnia 2004 r. 
w Toruniu i Ciechocinku. Odbywał się on pod patronatem 
marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka. Wśród wyko
nawców bardzo barwnie zaprezentowała się m.in. kapela 
„Drewutnia” w repertuarze łemkowskim i ukraińskim oraz 
Tejub Asłanow -  pieśniarz z Azerbejdżanu. Wręczenie na
gród dla autorów najlepszych prac magisterskich odbyło się 
w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, podczas koncertu 
utalentowanych niepełnosprawnych artystów amatorów -  
w tym laureatów festiwalu Ciechocińskie Impresje Artystycz
ne -  przy udziale gwiazd polskiej estrady i sceny muzycznej.

N a g ro d y  i d y p lo m y  la u rea to m  k o n k u rsu  w ręo za li  
Roman Sroczyński, prezes Zarządu PFRON

i Marian Leszczyński, zastępca prezesa
Podsumowaniem i omówieniem nagrodzonych prac było 

seminarium naukowe z udziałem autorów, promotorów, 
przedstawicieli Zarządu Funduszu, środowiska naukowe
go Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Akademii Bydgoskiej i wielu innych. Przedsięwzięciu towa
rzyszyła pokonkursowa wystawa twórczości osób niepełno
sprawnych -  laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla WTZ.

Wśród imprez towarzyszących należy również wymienić 
pokaz filmów -  w Dworze Artusa w Toruniu -  o tematyce 
związanej z niepełnospraw nością, a nagrodzonych na 
Europejskim Festiwalu „Integracja Ty i Ja” Koszalin/ 
Kołobrzeg 2004, z udziałem reżyserów.

Przedsięwzięcie zrealizowano wzorcowo dzięki zaanga
żowaniu prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, PFRON 
oraz Fundacji Inicjatyw na rzecz Niepełnosprawnych 
„Pro Omnibus” w Ciechocinku i jego burmistrza 
Leszka Dzierżewicza.

T l*  *  •
Laureatki konkursu  

w kom plecie
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'Nagrodzono najlepsze
Nagrodę główną w konkursie prac magisterskich otrzy

mała Anna Bieganowska z Uniwersytetu Marii Skłodow- 
skiej-Curie w Lublinie za pracę nt. „Model niepełnospraw'- 
ności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych". 
W sposób rzeczowy i konsekwentny autorka — poprzez ana
lizę reakcji określonej grupy osób biorącej udział w ekspe
rymencie -  opisuje sposoby likwidacji lęków wobec niepeł
nosprawności. Bardzo wyraźnie podkreśla, że nie niożna 
koncetrow ać się na brakach i niedom aganiach osoby  
niepełnosprawnej, by poprzez ich kumulację wywoływać 
litość lecz skupiać się na jej możliwościach. Media pow inny 
podkreślać, że niepełnosprawność jest tylko jednym z aspek
tów życia osoby niepełnosprawnej, powodującym oczywi
ście określone ograniczenia, które jednak wymagają od 
innych członków społeczeństwa jedynie zrozumienia oraz 
otwarcia się wobec tej grupy społecznej.

Drugie miejsce w konkursie zdobyła Sabina Biskup 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę pt. „Przy
datność zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych 
w' sytemie telepracy”, w której pokazuje istotę systemu tele
pracy w zatrudnianiu tej grupy osób. Autorka przedmiotem 
swoich zainteresowań uczyniła opis preferencji zawodowych 
osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem płci, typów nie
pełnosprawności i doświadczeń zawodowych oraz dokonała 
analizy ich przydatności w systemie telepracy.

Justyna O leksiewicz z Uniwersytetu Śląskiego, filia 
w Cieszynie, jest z kolei autorką pracy nagrodzonej trzecim  
miejscem, pt. „Wykorzystanie i rola artykułów spożywczych, 
przedmiotów codziennego użytku i środków pochodzenia 
naturalnego w pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem  
umysłowym w stopniu głębokim”. Podmiotem obserwacji 
było ośmioro uczniów, uczęszczających na zajęcia dwóch 
zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Autorka wyko
rzystała też inform acje od nauczycieli, wychowawców
i z dokumentów szkolnych: diagnoz, celów nauczania, ocen 
opisowych ze wszystkich lat nauki oraz części wywiadów śro
dowiskowych dotyczących rozwoju dziecka. Praca ta przy
bliżyła mało szerzej znany temat rewalidacji i wychowania 
dzieci i młodzieży głęboko wielorako niepełnosprawnych.

Przychylność jury zyskało jeszcze kilka innych prac, 
którym przyznano wyróżnienia w czterech określonych 
kategoriach.

Autorką pracy pt. „Muzykoterapia jako forma wspo
magająca biblioterapię”, która została wyróżniona w kate
gorii: „Pedagogika” jest Agnieszka Ostrowska z Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokonała w niej opisu 
działań bibliomuzykoterapeutycznych, łącznie z propozy
cjami scenariuszy zajęć, które mogą służyć terapeutom  
niosącym pomoc ludziom chorym, niepełnospraw nym. Przed
stawiając różne rodzaje terapii -  za pomocą słowa i dźwięku, 
książki i muzyki, czyli łącząc biblioterapię z niuzykoterapią 
autorka wskazała korzyści płynące z tych zajęć.

W yróżnienie otrzym ała także Karolina Przybylska, 
absolw entka pedagogiki specjalnej na U niw ersytecie  
Łódzkim za pracę pt. „Nowoczesne technologie i internet

Artyści i ich opiekunowie artystyczni



prace magisterskie

f

w kom un ikac j i  osób /  uszkodzonym  słuchem ".  J e j  treść 
skoncen trow ana  jest wokół py tan ia .  czym współczesne 
technologie i sposoby kom un ikow an ia  siy za ich pom ocą 
w / w  in osób /  u s /k o d /o n y m  słuchem. \ u t o r k a  poi o s /a  te- 
111-1I problemów w porozum iew aniu  siy osób z w adą  słuchu, 
a la k /c  pr/odstaw  ia in ternet ja k o  uspolczcsnc / ro d ło  infor
macji  o r a /  m ed ium  konumikacy j n e  d la tych osoh.

W yróżniono także praco dwojga abso lw en
tów tk a d c m i i  S / In k  Piyknyeh w Lodzi: Vnny .
M iark i p(. „A naliza ergonom ii użytkowej p ro 
jektów koncepcyjnych u rządzeń  do  rehabilitacji 
ogó ln e j"  o r a /  d o d a lk o w o  p racy  R a dos ław a  F j |  
l .e s /a  o m a w ia ją cą  „dos tosow anie  w y b ra -  ^  T j  
ny cli stanów isk pracy do  indy w idiialny cli jAr r
p o l r /e h  osób n iepełnospraw nych".  ^  j

Praca .Inslyny .lankow iak /  Aka- ,  
deniii M edycznej w Hydgos/czy, V
pl. „Ocena zaburzeń chodu u pa- U;
cjentów po o r a / a c h  m ózgow ych" 
zy skala również b a r d /o  pozy ty w na V
oceny, l iazy  c z a s /k o w o -n io z g o w e  V
niosą za sob;|  d oża  śmiertelność, mogą 
też prowadzić do niesprawności ru ch o 
wej. U  K atedrze  i Klinice Rehabilitacji 
w ISy dgoszczy pacjenci po u razach  r /a sz -  
kow o-m ó/gow ych są wy b u d /a n i  /  d łu g o 
trw ałe j  śpiączki.  P rz e c h o d /ą  dług;) d rogy  
wy p e łn io n a  k o m p le k s o w ą  r e h a b i l i t a c j ą .
Od nowa uczą siy c/ynności. które niegdyś nie sprawiały im 
trudności -  w ty 111 także samodzielności, niezależności i cho
dzenia. Dzięki współpracy pac jen ta  i całego otoczenia jest 
możliwe n/.y skanie spraw uości po trzebnej do  skompłikowa- 
nej c/y nności. jaka jest chód. Pacjenci uznaw ani przez w iyk- 
szość za skazanych na wegetację po przejściu przez proces 
rehabilitacji /nów cliod/;). P racy ty wyróżniono w kategorii 
. .Rehabilitac ja  medy c /n a " .

( ( )iin>\i'iont> liii podsl. nuilfi itiliiM' i>r;c.\liiiiyi ji <li> iit l t ik iji l  
Bardzo trafne okazało siy /organi/ow anie finału konkuiMi 

na najlepsze prace m agisterskie 
w Toruniu -  duży 111 ośrodku aka- y ? "  
demickim / bogaty mi trady cjami /
-  i jego połączenie /  seminaria
mi i w y darzeniami arty sty czny - g M  
mi. ilustrującymi dokonania 
osób niepeluospraw ny cli.

Występujący artyści. j J k  ,
/  których prezentu- ~
jemy zaledwie kilkoro /  ^
(lot. obok) zachwycili 
profesjonalizmem. talen
tem i prawdziwą radością „
życia, zasłużenie zbierając 
owacyjne brawa.

Iwono Kucharsko 
lot. J .K ..  P ro  O m nibus
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Wśród wielu organizacji pozarządowych 
Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji 

Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu 
wyróżnia się niekonwencjonalnymi pomysłami na 

aktywne i twórcze życie osób z różnymi 
dysfunkcjami. Na co dzień borykają się one 

z barierami utrudniającymi 
normalne funkcjonowanie w społeczeństwie -  

architektonicznymi i mentalnymi.

APEL

To działa!

Fundacja Ducha na Rzecz 
Rehabilitacji Naturalnej 

Ludzi Niepełnosprawnych 
ul. Szosa Bydgoska 15, 

87-100 Toruń 
tel. 056. 622 69 79, 654 95 83

nr konta: Bank Millenium 
38116022020000000060904286

Trzeba nie lada hartu ducha i ciała, by nauczyć się 
je  pokonywać. Znacząco pom aga w tym nowa
torska metoda usprawniania i rehabilitacji natural

nej realizowana w Fundacji Ducha według autorskiego progra
mu jej założyciela i prezesa, Stanisława Duszyńskiego. 

To naprawdę działa! Od kilkunastu już lat „Nasze 
Sprawy” towarzyszą obozom rehabilitacyjnym 

Fundacji Ducha w Puszczy Augustowskiej, 
podczas wspinaczki na skałkach w Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej, w Tatrach, 
w B ieszczadach i na rajdach konno- 

-k a jakow ych  na C zarnej H ańczy
i jeziorach mazurskich. Pokazujemy 
w „NS” podopiecznych i wolonta
riuszy Fundacji aktywnie uczestni
czących w akcji na rzecz Wielkiej 
O rk iestry  Ś w iątecznej Pom ocy
i innych przedsięwzięciach chary
tatywnych.

Szeroko pojęta terapia konna 
(h ip o te ra p ia )  p ro w a d z o n a  na 
w łasn y ch  kon iach  hu cu lsk ich , 
terapeutyczna w spinaczka ścian- 

kow a i linow a (także na sztucz
nej s'ciance w spinaczkow ej w sie 

d z ib ie  F u n d a c ji) , h y d ro te ra p ia , 
to tylko niektóre przykłady ćwiczeń 

tereno terapeu tycznych .
Fundacja posiada dostateczną licz

bę koni przeszkolonych do rehabilitacji
i odpowiednią kadrę instruktorską i reha

bilitacyjną oraz wolontariuszy, by przyjąć 
grupy turnusowe dzieci niepełnosprawnych 

z całego kraju, również w okresie pozawaka- 
cyjnym. Trzeba jednak w tym celu zm odernizo

wać bazę w Toruniu. W szyscy możemy pomóc 
w tym  zb o żn y m  d z ie le , p o n iew aż  F u n d a cja  

Ducha jest organizacją pożytku publicznego. Z tego 
tytułu może uzyskać odpisy 1 proc. podatku od osób 

fizycznych z przeznaczeniem na działalność statutową. 
Przekazując więc 1 proc. swojego podatku od uzyskanych 

dochodów  na konto Fundacji Ducha m ożem y znacząco 
wesprzeć jej dzieło.

Gorąco zachęcamy: „Bądźm y im życzliw i” !
Zespół „N S” 

fot. ina-press, Fundacja Ducha

Do bieżącego m im em  dołączamy gotowy druczek przelewu.
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