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NOWE PRZEPISY 
WYKONAWCZE

P rzypominamy, że niedawno 
ukazały się dwa nowe akty wy
konawcze do Ustawy o zatrud

nianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Są to:

-  Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 
1992 r. w sprawie rodzajów schorzeń 
uzasadniających obniżenie wskaźni
ka zatrudnienia osób niepełnospraw
nych oraz zasad i trybu jego ob
niżania -opublikowano w Dzienniku 
Ustaw RP nr 46 z dnia 5 czerwca 1992 
r., poz. 207,

-  Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 
1992 r., w sprawie zakładowego fun
duszu rehabilitacyji osób niepełno
sprawnych -  opublikowane w Dzien
niku Ustaw RP nr 52 z dnia 8 lipca 
1992 r., poz. 240.

Rys. Marian Knobloch

ODWOŁANIE 
PEŁNOMOCNIKA

23 lipca br. dr MARIA LUBERA

-  Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Socjalnej, Pełno

mocnik Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych otrzymała pis

mo odwołujące ją  z zajmowanego 

stanowiska.

Jak tego samego dnia zapewnił 

min. JACEK KUROŃ, nowy Peł
nomocnik będzie wybrany po kon

sultacjach z przedstawicielami śro

dowisk osób niepełnosprawnych, 

w terminie do miesiąca.

Do tego czasu funkcję tę pełnić 

będzie min. JOANNA STARĘ- 

GA-PIASEK.

Spotkania min. Kuronia z reprezentacją oaób niepełnosprawnych —■ ■ ■■

NOWY PEŁNOMOCNIK BĘDZIE POWOŁANY DO MIESIĄCA
23 lipca b.r. odbyło się w Warszawie spotkanie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej -  JACKA KURONIA z przedstawicielami środowiska osób niepełno
sprawnych oraz zainteresowanych instytucji. Fakt, iż min. Kuroń -  wkrótce po 
objęciu urzędu i wobec nawału innych obowiązków -  znalazł czas na takie 
spotkanie dowodzi wagi, jaką przywiązuje on do specyficznych problemów tego 
śrdowiska i pozwala snuć bardziej optymistyczne prognozy.

M inister spóźnił się o 2 minuty, za co 
przeproś} (sic!) i z marszu wygłosił 
krótkie expose, przedstawiając nowe 

szefostwo resortu (Michał Boni -  pierwszy 
zastępca, problematyka zatrudnienia, Joanna 
Staręga-Piasek -  sprawy socjalne, Aleksandra 
Wiktorow, Andrzej Bączkowski, Irena Wójcic
ka). Do czasu, gdy po wspólnych ustaleniach 
i wyborze najlepszego kandydata nie zostanie 
powołany nowy Pełnomocnik ds. Osób Nie
pełnosprawnych, funkcję tę będzie pełnić pani 
minister STARĘGA. Okres przejściowy, tzn. 
do czasu tego powołania nie powinien trwać 
dłużej niż miesiąc. Min. Kuroń, obiecał spotkać 
sie ponownie z reprezentacją środowiska

w możliwie krótkim terminie (do 10 dni) i usto
sunkować do konkretnych propozycji, które 
padną na tym spotkaniu.

Wyjaśnił też, że jego kontakty z osobami 
niepełnosprawnymi mają nie tylko charakter 
formalny, bowiem ma dwoje przyjaciół (akurat 
obie kobiety), które „całkowicie wykorzystały 
swoją niepełnosprawność”, tzn. nie tylko ją 
przezwyciężyły ale wręcz „przebiły” wiele osób 
nie mających takich ograniczeń.

Prowadzący spotkanie pan WOJCIECH NA- 
GEL -  prezes Zarządu PFRON oddawał na
stępnie głos zaproszonym gościom, zgodnie z po
rządkiem obrad, który zebrani otrzymali tuż 
przed ich rozpoczęciem. Glos zatem zabierali

-  SŁAWOMIR PIECHbTA -  kierownik 
WORiZ we Wrocławiu, pełnomocnik wojewo
dy ds. osób niepełnosprawnych, członek Pre
zydium KRON, członek Rady Nadzorczej 
PFRON,
-  SŁAWOMIR BESOWSKJ -  prezes Krajo
wej Rady Osób Niepełnosprawnych (KRON), 
dyrektor Departamentu Rehabilitacji 
w MZiOS,
-  MAŁGORZATA PAWLISZ -  wiceprezes 
ZUS ds. orzecznictwa lekarskiego i rehabili
tacji,
-  PAWEŁ WIERZBICKI -  przewodniczący 
Zarządu Regionalnej Sekcji Osób Niepełno
sprawnych „S” Region Mazowsze,
-  SŁAWOMIR PERYT -  Polski Związek 
Niewidomych, członek Prezydium KRON, 
członek Rady Nadzorczej PFRON,
-  BOGDAN SZCZEP ANKO WSKI -  Polski 
Związek Głuchych, członek Prezydium 
KRON, członek Rady Nadzorczej PFRON,
-  STANISŁAW JAKUBOWSKI-Biuro Peł
nomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
O wyrażenie opinii p. Nagel poprosił też panią
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Spotkanie m in. Kuronia z reprezentacją osób niepełnosprawnych
DOKONCZENIE Z E  STR. 1

KRYSTYNĘ MRUGALSKĄ -  Polskie Sto
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, członkinię KRON.
Wobec wagi tematu przedstawiamy najważ
niejsze tezy poszczególnych wystąpień.

Sławomir Besowski przedstawił genezę po
wstania KRON, wyłonionej na I Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych. Ścisła współpraca 
Krajowej Rady z PFRON-em zaowocowała 
na razie pragmatycznymi decyzjami, w per
spektywie może przynieść bardzo korzystne 
rozwiązania.

Sławomir Piechota skupił się na dwóch te
matach: pierwszy z nich, to walka z narosłymi 
stereotypami i ewidentnymi nieporozumienia
mi sprowadzającymi problemy osób niepełno
sprawnych do świadczeń społecznych. Dał 
przykład województwa wrocławskiego, gdzie
-  w rozumieniu prawa -  jest 118 tys. osób 
niepełnosprawnych, a tylko 44 tys. są świad- 
czeniobiorcami. Wskutek poprzednio prowa-

krzykliwośd i pięknych hasłach jakimi szer
mują. Należy zatem przyjąćdo wiadomości ich 
istnienie lecz nie są one uprawnione do tego, by 
mienić się reprezentantami całego środowiska.
-  Chciałbym na przykład dowiedzieć się od 
pana Besowskiego co dla niego uczynił jako 
dyrektor departamentu tv Ministerstwie Zdro
wia -  zapytał.

Sprawa kolejna to chroniczy brak konsul
tacji jakichkolwiek aktów prawnych z zainte
resowanymi. Dotyczy to np. Prawa Spółdziel
czego, prace nad którymi są na ukończeniu, 
a które wobec tego, że nie pytano o zdanie 
przedstawicieli spółdzielń inwalidów może po
siadać szereg mankamentów, istotnych dla 
tych bardzo specyficznych jednostek.

Wiele do życzenia pozostawia jeszcze funkc
jonowanie PFRON, który winien aktywniej 
działać zgodnie z zapisami ustawowymi, tzn. 
dopomagać w utrzymaniu dotychczasowych 
oraz promować i stymulować powstawanie 
nowych miejsc pracy dla osób niepełnospraw
nych. Rynek pracy dla nich nie może się

ostrożną akceptacją. Tego nie powinno się za
kłócać, to wielka szansa osób głuchych.

Stanisław Jakubowski przedstawił trzy zasa
dnicze tezy:
1) PFRON działa coraz aktywniej, finansując 
m.in. badania naukowe nad niepełnospraw
nością, mimo braku takich zapisów ustawo
wych.
2) Celem poprawy zaopatrzenia w sprzęt re
habilitacyjno-ortopedyczny należałoby w kra
ju stworzyć rynek takiego sprzętu ułatwiające
go życie, ten zaś może powstać tylko w oparciu
o ubezpieczenia społeczne. Wobec braku wy
dolności przemysłu państwowego w tej dzie
dzinie, do zaopatrzenia ortopedycznego należy 
również dopuścić firmy prywatne.
3) Należy inaczej spojrzeć na rehabilitację 
zawodową osób niepełnosprawnych -  doświa
dczenia krajów skandynawskich dowodzą, że 
powinny one pozostać w swoim dotychczaso
wym zawodzie, nie zaś uczyć sie nowego.

Krystyna Mrugalska przedstawiając specyfi
czne problemy osób upośledzonych umysłowo

NOWY PEŁNOMOCNIK BĘDZIE 
POWOŁANY DO MIESIĄCA

dzonej polityki zostały one ubezwłasnowol
nione, stąd często występują z pozycji rosz
czeniowych, brak zaś możliwości realizacji 
potrzeb, powoduje apatię i gorycz. Taka poli
tyka państwowa musi zostać przełamana, a je
go działania nie mogą sprowadzać się do 
filantorpii. Jestem za miłosierdziem ale przede 
wszystkim za respektowaniem praw obywatels
kich -  powiedział.

Sprawa druga to brak potrzeby nowelizacji 
ustawy z 9.05.91r. lecz jej wykonawstwo, bo
wiem była ona do tej pory realizowana skrajnie 
pasywnie. Dowodzi tego m.in. brak w dalszym 
ciągu wszystkich aktów wykonawczych do 
niej, mimo iż delegacje do ich wydania są w niej 
zawarte od samego początku.

Maria Pawlisz zwróciła uwagę na istniejący 
konflikt między ustawą o rehabilitacji promu
jącą zatrudnienie osób niepełnosprawnych, 
a ustawę emerytalno-rentową, która niesły
chanie spłyca rynek pracy dla tych osób. 
W ramach tworzenia polityki państwa wobec 
tej części społeczeństwa należy pilnie zlikwido
wać tę sprzeczność, pilnej reformy wymaga też 
system orzecznictwa o zdolności do pracy. 
Widzi ona ZUS jako jednego z partnerów 
państwa w realizacji tej polityki, położyła duży 
nacisk na rehabilitację „przedrentową” -  co
raz szerzej wprowadzaną bezpośrednio przez 
ZUS -  która tworzy realną szansę przywraca
nia zdolności do pracy osobie nie w pełni 
sprawnej. Postulowała stworzenie skorelowa
nego systemu, by człowiek poszkodowany był 
nastepnie przekazywany „w objęcia” instytucji 
zajmujących się rehabilitacją zawodową, by 
wyszukiwano mu i kierowano go do konkret
nej pracy.

Zdaniem pani Pawlisz PFRON nie może być 
jednyną w kraju instytucją, która finansuje 
całokształt spraw związanych z osobami nie
pełnosprawnymi -  to nie jest rozwiązanie 
systemowe.

Paweł Wierzbicki poruszył i przedstawił 
szereg spraw o pierwszorzędnym dla środowis
ka znaczeniu. Na pierwszym miejscu postawił 
diagnozę, że -  wbrew pozorom -jest ono silnie 
rozdrobnione i zdezorientowane, w związku 
z czym podatne na manipulację. Do stowarzy
szeń i przeróżnych fundacji odnosi się ze 
zdecydowaną rezerwą; chciałby je oceniać po 
działaniu i efektach ich pracy, nie .zaś po

zmniejszać, co -  mimo istnienia Funduszu
-  stale ma miejsce. Nie powinien on, a nawet 
nie może, finansować wszystkich potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Kolejna istotna sprawa, którą poruszył p. 
Wierzbicki, to konieczność przekształceń w za
kresie sposobów funkcjonowania spółdzielń 
inwalidów. Zaproponował przeprowadzenie 
kompleksowych prac naukowo-badawczych, 
które wskazałyby optymalny wariant zatrud
niania osób niepełnosprawnych. Wyraził też 
nadzieję, która natychmiast została potwier
dzona, że PFRON byłby skłonny takie bada
nia sfinansować.

Bardzo ważnym jest tworzenie właściwego 
klimatu społecznego wokół osób niepełno
sprawnych, które nie mogą nieustannie być 
w pozycji petenta. Jak to jednak czynić wobec 
permanentnego braku kompetentnej informa
cji o i dla tych osób?

Na zakończenie p. Wierzbicki stwierdził, iż 
rolę związków zawodowych -  i będą to czynić
-  widzi m.in. w uważnym przyglądaniu się 
działalności osób w gremiach decydujących
o sprawach istotnych dla osób niepełnospraw
nych i głośnym proteście, gdyby chciały one na 
tej działalności robić własne interesy.

Min. Kuroń przeprosił, iż musi opuścić 
spotkanie, jako swego przedstawiciela pozo
stawił min. Staręgę. Obecnej pani MARII 
LUBERZE podziękował za dotychczasowy 
wkład pracy i zaznaczył, że zmiana na stanowi
sku Pełnomocnika nie wynika z żadnych prze
słanek politycznych.

Sławomir Peryt uznał, że powstania KRON 
nie można lekceważyć, on zaś sam nie czuje się 
samozwańczym reprezentantem środowiska.

-  Jesteśmy skazani na sukces, rzecz w tym, 
by osiągnąć go szybko -  powiedział.

Postulował, by w Woj. Ośrodkach ds. Za
trudnienia i Rehabilitacji pracowali wysokiej 
klasy specjaliści, którzy mogliby nawet być 
materialnie zainteresowani w promocji zatrud
nienia osób niepełnosprawnych.

Bogdan Szczepankowski nakreślił syntetycz
ny obraz środowiska osób głuchych i niedo
słyszących, które tworzą rodzaj „mniejszości 
narodowej” posługującej się własnym języ
kiem.

— Powołanie KRON to inicjatywa ważna
-  stwierdził -  i przystąpiliśmy doń z pewną

zwróciła m.in. uwagę na zupełne nieporozu
mienie, jakim jest określanie ich zdolności do 
pracy. Czyż bowiem przyszłoby komukolwiek 
przeprowadzać takie testy wśród dzieci?

Poza, z góry określonym, porządkiem obrad 
głos zabrali jeszcze panowie ZBIGNIEW RA
DZICKI -  wiceprzewodniczący Federacji 
ZOZ PSI i dyr. MAREK KOWALCZYK 
z Biura Pełnomocnika.

Pierwszy z nich podkreślił, iż ustawa o reha
bilitacji sama w sobie jest tylko narzędziem, 
istotnym jest zatem nie jego zmiana lecz fakt, 
kto i w jaki sposób będzie sie nim posługiwał.

Pan Kowalczyk natomiast podkreślił, że
0 informacyjności tego spotkania można mó
wić tylko o tyle, że owszem pani minister 
Staręga dowiedziała się o problemach osób 
niepełnosprawnych ale tylko od przedstawicie
li KRON i jednego reprezentanta „Solidarno
ści”, tak bowiem ułożona została lista upraw
nionych do głosu.

Ustępujący Pełnomocnik i prezes Rady 
Nadzorczej PFRON -  pani Maria Lubera 
podziękowała tym, z którymi współpraca była 
dobra i z którymi wspólnie udało się coś 
dobrego zrobić. Prosiła o nie obciążanie jej za 
to, z czym nie zdołał uporać się jej poprzednik. 
Przyznała, iż przychodząc na urząd nie miała 
świadomości jak wiele koniecznych zabiegów
1 uzgodnień należy wykonać, celem wydania 
aktów wykonawczych do ustawy.

Podsunowania spotkania dokonała pani mi
nister Staręga-Piasek.

Środowisko osób niepełnosprawnych jest 
skłócone wewnętrznie trzeba je godzić, trzeba 
oddzielać spory merytoryczne od personal
nych.

Zgodni jesteśmy co d o diagnozy, teraz prob
lem w opracowaniu odpowiedniego programu 
działania. Potrzeba jest koordynatora między
resortowego, usytuowanego nie tylko w Minis
terstwie Pracy; tworzenie nowego resortu ds. 
osób niepełnosprawnych jest niecelowe, wyni
ka to m.in. z amerykańskich doświadczeń 
w tym zakresie.

Jest pilna konieczność pewnej legislacyjnej 
integracji -  dokonania regulacji międzyusta- 
wowych, by zlikwidować ich sprzeczności.

Oprać. w ok. (rhr)
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Z M IA N Y  
W RADZIE NADZORCZEJ PFRON

M imo sezonu „ogórkowego” dzieje 
się tak wiele, że nie m a potrzeby 
posiłkować się osławionym po

tworem z Loch Ness, czy inną Paskudą” . 
Cykl wydawniczy „Naszych Spraw” nie 
nadąża z terminową informacją o tych 
wydarzeniach, tym niemniej wszystkie je 
skrupulatnie odnotowujemy i — choćby 
z opóźnieniem -  będziemy o nich infor
mować naszych Czytelników.

Były Minister Pracy i Polityki Socjalnej
-  JERZY KROPIW NICKI odwołał ze 
stanowisk członków w Radzie Nadzorczej 
PFRO N  panią M ARIĘ M AKOW IEC
KĄ oraz panów TADEUSZA DZIUBĘ 
i ANDRZEJA KOMOROW SKIEGO. 
W miejsce to powołani zostali:
-  pani M. M ACIA SZCZY K -asystentka 
min. Kropiwnickiego
-  SYLWESTER PER Y T -Sekretarz Ge
neralny Polskiego Związku Niewi
domych
-  BOGDAN SZCZEPANKOWSKI -  
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Głuchych. Red.

★ ★ ★

N a tej suchej notatce prasowej można 
by poprzestać, pragnę jednak zwrócić 
uwagę Czytelników na pewne implikacje 
wynikające z tych zmian.

Po pierwsze wymieniono p o ł o w ę  
składu Rady Nadzorczej (bez jej prezesa, 
którym zgodnie z ustawą jest Pełnomoc
nik ds. Osób Niepełnosprawnych), która 
liczy sześciu członków, wymieniono bez 
podania przyczyn, czy stawiania jakich
kolwiek zarzutów. To dużo i m ożna spy
tać — czym to zostało spowodowane? 
Czyżby tylko potrzeba „odświeżenia” 
składu?

Drugie: Spółdzielczość inwalidów utra
ciła w Radzie swego jedynego przedstawi
ciela w osobie pani M arii Makowieckiej 
z S.I. „Jedność” we Wschowie. Że więk
szość pracujących osób niepełnospraw
nych jest zatrudnionych właśnie w spół
dzielniach, nie trzeba chyba przypomi
nać. Pani Makowiecka była ponadto 
w Radzie PFR O N  jedynym reprezentan
tem pracodawców.

W  rozmowie telefonicznej ze m ną przy
znała ona, że jej współpraca z min. Lube-

rą od samego początku układała się ra
czej opornie i pewne jej propozycje o is
totnym dla środowiska znaczeniu, były 
przez panią Pełnomocnik blokowane.

Sprawa trzecia — nie sposób postawić 
jakichklowiek zarzutów panom  Perytowi 
i Szczepankowskiemu, których charak
teryzuje dogłębna znajomość środowisk 
osób niepełnosprawnych, ogromna wie
dza i kompetencje. Zupełnie jednak nie 
rozumiem, co w tym gronie robi pani 
Maciaszczyk. Czyżby z faktu asystowa
nia kontrowersyjnemu ministrowi uzys
kiwało sie jakieś bliżej nieznane kom 
petencje?

A ktualnie—wraz z min. Kropi wnickim
— pracuje ona w Centralnym Urzędzie 
Planowania.

Po czwarte i ostatnie: Po porównaniu 
aktualnych składów personalnych Rady 
Nadzorczej PFR O N  i Prezydium K rajo
wej Rady Osób Niepełnosprawnych, łat
wo dostrzec daleko idące zbieżności. 
Pragnę jeszcze raz podkreślić niepodwa
żalność kompetencji panów, którzy za
siadają w obu tych ciałach, a których 
dotychczasowe osięgnięcia i postawa za
sługują na najwyższe uznanie i szacunek. 
Doświadczenie jednak uczy, że taka zbie
żność nie może być przypadkowa (za
brakło innych przedstawicieli środowisk 
osób niepełnosprawnych?), a dla inwali
dów in gremio może okazać się niebez
pieczna.

Ryszard RZEBKO

WYPOWIEDŹ PREZYDENTA RP
Od delegata na IV Zjazd „Solidarności” z Regionu Śląsko-Dąbrows

kiego — pana WIESŁAWA BARSKIEGO uzyskaliśmy tekst pytania, 
jakie zadał on na tym forum Prezydentowi RP — LECHOWI 
WAŁĘSIE i tekst odpowiedzi Pana Prezydenta.

Ponieważ dotyczy to osób niepełnosprawnych, materiał ten przyta
czamy w całości.

☆ ☆ ☆
Panie Prezydencie!
Jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” osobiście i publicznie 

zadeklarował Pan swe poparcie i wszelką możliwą pomoc, dla osób 
niepełnosprawnych, których jest w Polsce ok. 4 min, a o nich się nie 
mówi. Dziś te osoby są bez pracy i środków do życia, a spółdzielnie 
inwalidów się zamyka i ludzi wyrzuca się na bruk. Ludzi, z których 
najpierw się wycisnęło co się dało, a obecnie są pozbawieni jakichkol
wiek środków do życia.
Czy jako Prezydent, deklaruje Pan obecnie pomoc dla tych ludzi, czy 
woli Pan, żeby ta cala rzesza zjawiła się pod Belwederem?

Proszę Pana! Na co ja  mam odpowiedzieć? No co ja  mam od
powiedzieć? Daj Pan mi najlepszą odpowiedź, włączenie Prezydenta, a ja  
to zrobię. Co ja  mam zrobić?

Czy ja mam za dużo pieniędzy? — Uważacie, że tak.
Czy ja nie widzę krzywdy i nędzy? — Tak.
Czy ja nie wiem skąd ona się bierze? — Wiem.
Źle pracujemy, przede wszystkim ci co rządzą — nie przygotowały 

elity nam rozwiązań. Dzisiaj nie są w stanie nami dobrze pokierować
— w tym i ja  też.

To wszystko prawda, ale prawdą też jest, że nikt za nas tego nie zrobi.
Prawdą jest, że musimy to zrobić. Problem czy z guzami, czy bez 

guzów? Czy z  kłótni takiej ja k  tu, ale z której będzie puenta, czy tylko 
kłótnia, a żadnej puenty.

Ja wyciągam ostatnio taki wniosek, że oprócz tego, że źle rządzimy, 
ktoś nam wciąż rzuca tematy zastępcze, by nas odciągnąć od rozwiązań, 
by nas pokłócić, bo w takiej mętnej wodzie chce łowić jakieś ryby...

Gdańsk 12.06.92 r.

śród wielu uchwal przyjętych przez ten Zjazd, dwie 
mają szczególne znaczenie dla osób niepełnospra
wnych. Są to Uchwały nr 18 i nr 34, które 

publikujemy poniiej. Ich podjęcie przez Zjazd świadczy
0 dużej aktywności Sekcji Krajowej Osób Niepełnospraw
nych i Spółdzielni Inwalidów NSZZ „Solidarność

UCHWAŁY IV KRAJOWEGO 
ZJAZDU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Nr 18 ws. utworzenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

IV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność pole
ca Komisji Krajowej NSZZ Solidarność niezwłoczne 
utworzenie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nr 34 ws. Niepełnosprawnych

Delegaci IV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Soli
darność zobowiązują wszystkie struktury związku oraz 
Klub Parlamentarny NSZZ Solidarność do wnikliwego 
zajęcia się problematyką osób niepełnosprawnych.

Apelują o wspieranie działalności zakładów pracy chro
nionej oraz ochronę stanowisk pracy dla osób niepełno
sprawnych, będących zarazem formą ich rehabilitacji.

Zobowiązują Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, aby po 
konsultacji z Sekcją Krajową Osób Niepełnosprawnych
1 Spółdzielczości Inwalidów NSZZ Solidarność niezwłocz
nie zostały opracowane i wydane w formie rozporządzenia 
brakujące przepisy wykonawcze, które zapewnią realizację 
ustawy z dnia 9.05.1991 r. o rehabilitacji i zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.
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(A) Pełnomocnik rządu ds. osób nie
pełnosprawnych, wiceminister Maria Lu- 
bera źle wykonywała swoje obowiązki
— stwierdzili w środę posłowie z komisji 
polityki społecznej i zdrowia.

— Na kilka milionów niepełnospraw
nych przekwalifikowano w tym roku tyl
ko 299 osób, pożyczek udzielono 154 
osobom, stworzono zaledwie 877 nowych 
miejsc pracy — powiedziała poseł Maria 
Dmochowska (KPUD). — Te dane prze
wracają człowieka z krzesła. Państwo po
winno być zainteresowane zatrudnieniem 
niepełnosprawnych, a nie wypłacaniem im 
rent inwalidzkich.

Zdaniem Dmochowskiej wiceminister 
Lubera zajmowała się wszystkim innym, 
poza sprawami, którymi powinna się zaj
mować z racji swojego urzędu. Pół roku 
zostało stracone — dodała Dmochowska.

Posłowie i członkowie Krajowej Rady 
Osób Niepełnosprawnych uznali, że konie
czna będzie nowelizacja ustawy o zatrud
nieniu i rehabilitacji osób niepełnospraw
nych z maja 1991 r. Ustawa nie precyzuje 
np. kto powinien utrzymywać ośrodki za
trudnienia niepełnosprawnych.

Prezes Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Wojciech Nagel, poinformował posłów, 
że Fundusz przeznaczył blisko bilion zło
tych m.in. na tworzenie miejsc pracy dla 
niepełnosprawnych oraz na pomoc dla 
zakładów pracy chronionej.

Poseł Michał Boni (KLD) zauważył 
jednak, że więcej niż połowa wydanych 
z funduszu pieniędzy nie trafiła do nie
pełnosprawnych. Za 585 min złotych za
kupiono bony skarbowe i obligacje skar
bu państwa.

— Wykupując papiery wartościowe 
Fundusz broni się przed przetrzymywa
niem pieniędzy na nisko oprocentowanych 
kontach NBP — wyjaśnił prezes Nagel. 
Dodał, że do końca tego roku Fundusz 
może jeszcze przeznaczyć na pomoc dla 
niepełnosprawnych 1 bln 223 min zł.

CZY I GDZIE ODPROWADZAĆ 
PODATEK DOCHODOWY 

OD UMÓW-ZLECENIA 
ZAWIERANYCH PRZEZ 

ZAKŁAD PRACY 
CHRONIONEJ?

P owyższe pytanie wielokrotnie zada
wano sobie i osobom kompetent
nym na wielu spotkaniach przed

stawicieli naszych jednostek. Interpreto
wano to najróżniej, a żadna z nich nie 
otrzymała rangi oficjalnej wykładni.

Zawierają natomiast pismo Izby Skar
bowej skierowane do MUSI „Odra” we 
Wrocławiu, które uzyskaliśmy dzięki 
uprzejmości prezesa jej Zarządu, pana 
Gacha.

Niestety podatek dochodowy od 
umów-zlecenia, należy — w formie zali
czki — odprowadzać do właściwego 
Urzędu Skarbowego.

Pismo, na które powołujemy się pub
likujemy w całości. RED.

☆ ☆ ☆
Wrocław, 1992—03— 24

IZBA SKARBOWA 
we Wrocławiu 
PF 1—005/45/92

Międzywojewódzka Usługowa 
Spółdzielnia Inwalidów „ODRA” 

ul. Kościuszki 67 
50-008 WROCŁAW

Odpowiadając na pismo z dnia 14 lutego 
1992r. Izba Skarbowa we Wrocławiu 
uprzejmie wyjaśnia, iż od dochodu z tytułu 
osobistego wykonywania usług na podsta
wie umowy zlecenia, Spółdzielnia jako 
płatnik obowiązana jest do pobierania zali
czki w terminie i na zasadach określonych 
w art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 80, poz. 3S0 z późn. zmianami), 
z uwzględnieniem postanowień art. 22 ust.
9 pkt. 4 ustawy, mimo że zleceniodawcą 
jest zakład pracy chronionej oraz bez 
względu na fakt, czy umowa zawarta zo
stała z osobą będącą pracownikiem płat
nika, czy też nie.

Przepis art. 38 ma zastosowanie wyłącz
nie do wynagrodzeń wynikających ze sto
sunku pracy, stosunku służbowego, pracy 
nakładczej lub spółdzielczego stosunku 
pracy wypłacanych przez płatników okre
ślonych w art. 31, a także do płatników 
wymienionych w art. 33, 34 i 35 ustawy, 
nie dotyczy zatem dochodów uzyskanych 
przez osoby fizyczne z tytułu prac zle
conych.

Jednocześnie zauważa się, iż przekazy
wanie przez płatników będących zakłada
mi pracy chronionej pobranych zaliczek na 
cele określone w art. 38 ust. 2, nie zwalnia 
z obowiązku przesyłania deklaracji PIT-4 
do urzędu skarbowego właściwego według 
siedziby płatnika.

WICEDYREKTOR 
Izby Skarbowej 

mgr Magdalena Bęcławska

(ski)
Przedruk z ,,Gazety Wyborczej" 

nr 160, z 9 lipca 1992 r.
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ROZPOCZĘTO KONKRETNE 
DZIAŁANIA CELEM POWOŁANIA 

IZBY GOSPODARCZEJ

P owołanie Izby Gospodarczo-Handlowo-Rehabilitacyjnej 
jest -  zdaniem Zarządu Stowarzyszenia -  w aktualnej 
sytuacji gospodarczej sprawą absolutnie priorytetową.

Coraz większa ilość spółdzielni inwalidów ma świadomość, że 
działanie w pojedynkę nie daje i dać nie może spodziewanych 
efektów, że nadzieja na pozyskanie nowych technologii i rynków 
zbytu jest tylko w koncentracji kapitału, w tym możliwość 
skorzystania z kapitału prywatnego, że nieodzowne są wspólne, 
skoordynowane działania gospodarcze.

Zarząd O.S.P.N. uznał, że dalsza zwłoka w powołaniu Izby 
może działać tylko na niekorzyść naszych jednostek. W związku 
z tym postanowiono przedsięwziąć energiczne działania. Zdecy
dowano jako bezpośredniego organizatora, który podejmie prace 
nad utworzeniem Izby zatrudnić dra ANDRZEJA URBANI
KA, już od 1.08.br.

Ma on pewne doświadczenia z zakresu funkcjonowania podo
bnych organizacji gospodarczych w USA, posiada też odpowied
nie kontakty w kraju. Gdyby inicjatywa doszła do skutku, Zarząd 
wystąpi do PERON o zwrot kosztów powołania Izby.

Do końca sierpnia będą już gotowe projekty wszystkich 
podstawowych dokumentów (statut, schemat organizacyjny, 
inne) i natychmiast rozesłane zostaną w teren.

We wrześniu przewiduje się odbycie 5-6 spotkań organizacyj
nych w różnych miejscach kraju, na których zapadnie ostateczna 
decyzja czy Izba zostanie powołana, a jeśli tak to w jakiej formule.

Równolegle planuje się przeprowadzenie spotkań branżowych 
zakładów pracy chronionej: metalowej, chemicznej, spożywczej, 
odzieżowo-dziewiarskiej i innych. Być może pozwoli to na 
wypracowanie funkcjonowania w ramach struktur Izby takich 
sekcji branżowych, ze wspólnym marketingiem, reklamą, itp.

Na spotkania takie zapraszani będą przedstawiciele Krajowej 
Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i innych 
organizacji.

Zarząd nie wątpi w liczną na nich frekwnecję.

29 czerwca tego roku —  zgodnie z na
szą wcześniejszą informacją — odbyło się 
w S.I. „Świt” w Warszawie spotkanie 
przedstawicieli zakładów pracy chronio
nej, zorganizowane przez OSPN „Nasze 
Sprawy” .

Tego samego dnia wybrana na tym 
forum delegacja osób niepełnosprawnych 
wręczyła w Kancelarii Prezydenta RP, 
w Urzędzie Rady M inistrów i w Sejmie 
petycję — publikowaną w ostatnim nu
merze Biuletynu — pod którą zanjdowa- 
ło się kilkanaście tysięcy podpisów. Listy 
z podpisami napływają do Biura Stowa
rzyszenia do dziś.

D o petycji dołączone były pisma prze
wodnie, których treść zgromadzeni jed
nogłośnie zaakceptowali, adresowane do 
Prezydenta, Premiera i M arszałka Sejmu.

Czytamy w nich m.in.
„Oświadczamy, że nie t r u d n o ś c i  bu

dzą niezadowolenie naszych członków 
i współpracowników; osoby niepełnospra
wne s ą p e ł n o p r a w n ą  częścią społeczeń
stwa gotową do poniesienia dla dobra 
Ojczyzny stosownych wyrzeczeń.

Ogromne rozgoryczenie wynika nato
miast ze świadomości, że wielu wyrzeczeń 
i nieszczęść można było i może się u n i k - 
nęć ,  o ile odpowiednie urzędy wykorzys
tałyby w sposób kompetentny możliwości 
jakie stwarza Ustawa o rehabilitacji (...)

Oświadczamy, że wybrana przez nas
— mimo desperacji — skromna forma 
protestu nie wynikła z braku innych moż
liwości lecz ze zrozumienia napiętej atmo
sfery społecznej w kraju, a zarazem jest 
wyrazem szacunku dla Urzędu Prezydenta 
RP.”

Otwarcia spotkania dokonał Jerzy 
Modrzejewski — prezes Zarządu Stowa
rzyszenia. Jego cel określił jako  protest 
przeciwko bezmyślnemu niszczeniu spół

P R A W O  D O  P R A C Y  
I P R A W O  D O  Ż Y C IA
CELEM WARSZAWSKIEGO SPOTKANIA

dzielń inwalidów, bez dawania w zamian 
niczego. Bez trwalej polityki państwa
— stwierdzi! — musimy przegrać — jesteś
my pierwszymi ofiarami transformacji go- 
podarki w kraju.

Pesymizmem napawa fakt. ze ustawa do 
dzisiaj praktycznie nie funkcjonuje, 
PFRON markuje tylko działanie, a w ,.na
szym" urzędzie mamy ministra, który jest 
wrogiem osób niepełnosprawnych.

Pewną nadzieję można wiązać z integra
cją działań tych osób, która przybrała 
formę Krajowej Rady Osób Niepełnospra
wnych. Liczymy na możliwość wpływania 
środowiska na obsadę istotnych dla niego 
stanowisk administracyjnych.

Stowarzyszenie „Nasze Sprawy" przy 
poparciu KRON organizuje tylko to spot
kanie, reszta należy do Państwa — zakoń
czył.

Po wyborze i ukonstytuowaniu się Pre
zydium Zebrania, które równocześnie 
pełniło rolę Komisji Uchwał i Wniosków, 
prowadzenie przejął jego Przewodniczący
—  Zbigniew Rachaus.

Przykro mi — rzekł on — że po trzech 
latach niepodległej Rzeczypospolitej przy
szło mi prowadzić spotkanie, którego ce
lem jest walka o podstawowe ludzkie pra
wa — prawo do pracy i prawo do życia.

Dyskusję rozpoczął Adam Skowron 
z Wodzisławia. Przypomniał on drogę 
jaką przeszły spółdzielnie inwalidów od 
czasu pamiętnego spotkania w kinie 
„Skarpa” , kiedy to ostatni raz zebrało się

tak duże i reprezentatywne grono. W ska
zał na przyczyny generalnie złej kondycji 
gospodarczej naszych jednostek — zato
ry płatnicze, mrzonki o możliwości prze
prowadzenia za grosze restrukturyzacji 
niejako z marszu, niespełnione obietnice 
i inercję czynników decydenckich.

Nakreślony przez p. Skowrona obraz 
lawinowo rosnącego bezrobocia wśród 
osób niepełnosprawnych, w momecnie 
gdy PFR O N  wykupuje obligacje i lokuje 
środki, był niezwykle dramatyczny.

Nie wszystkie nasze zakłady — zakoń
czył — są w bardzo złej sytuacji; niektóre 
radzą sobie całkiem dobrze. W  oparciu
o ich doświadczenia powinniśmy wypraco
wać nowe metody skutecznego działania. 
Powinniśmy również pomagać sobie wza
jemnie, bo pomoc z zewnątrz będzie coraz 
bardziej iluzoryczna. Mam nadzieję, że 
świadomość tego będzie podstawą dalsze
go wspólnego działania.

Swoje rozważania w kwestii oceny 
szans na dalsze funkcjonowanie zakła
dów pracy chronionej przedstawił red. 
Ryszard Rzebko z Pisma „Nasze Spra
wy” . Uznał on, że nie tylko istnieje po
trzeba utrzymania tych zakładów ale ró
wnież istnieją ku temu materialne pod
stawy. Swój optymizm oparł na dwóch 
zasadniczych przesłankach:
—  posiadaniu jeszcze przez spółdzielnie 
znacznego m ajątku — przyzwoitych

CIĄG D A L S Z Y  NA STR. 6— 7
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BIEŻĄCE PRACE STOWARZYSZENIA
24 czerwca na posiedzeniu Zarządu 

Stowarzyszenia w Katowicach poruszono 
następujące tematy:
— udział przedstawicieli „Naszych 
Spraw” w pracach Krajowej Rady Osób 
Niepełnosprawnych,
— przygotowania do spotkania przedsta
wicieli zakładów pracy chronionej w War
szawie,
— określenie struktury Stowarzyszenia 
do końca bieżącego roku,
— podjęcie konkretnych prac celem po
wołania Izby Gospodarczo-Handlowo- 
Rehabilitacyjnej Zakładów Pracy Chro
nionej,
— przedstawienie dotychczasowych efek
tów podjętych inicjatyw (handel ze 
Wschodem, kontakty z organizacjami 
z EWG).

★ ★ ★
Prezes Zarządu O.S.P.N. — Jerzy Mod

rzejewski zreferował przebieg I Krajowego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 
i przedstawił poszczególnych uczestników 
KRON. Zebrani poparli inicjatywę powo
łania Rady i uznali za konieczny udział 
w jej pracach.

8 lipca b.r. przedstawiciele KRON brali 
udział w posiedzeniu sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Zdrowia. O jego 
przebiegu relacjonujemy na podstawie 
„Gazety Wyborczej” na str. 4.

★ ★ ★

Przygotowano ramowy scenariusz spot
kania przedstawicieli zakładów pracy 
chronionej w S.I. „Świt” w Warszawie, 
dyskutowane były projekty dokumentów, 
które przedstawione będą na tym forum.

Szczegółowa relacja z przebiegu tego 
spotkania znajduje się w dalszej części tego 
Biuletynu.

★ ★ ★

Uznano konieczność organizacji od
działu Biura Stowarzyszenia w Warsza
wie, zlokalizowanego w pomieszczeniu 
obiecanym przez mec. Stawskiego, w bu
dynku przy ul. Gałczyńskiego. Do jego 
prowadzenia zaproponowano członka 
Zarządu O.S.P.N. — pana Macieja Po- 
miemego. Oddział ma rozpocząć działal
ność już od początku sierpnia b.r.

★ ★ ★
Prace sondażowe mające na celu sprze

daż poważnych ilości towarów wytwarza
nych przez zakłady pracy chronionej na 
Wschód, są bliskie finalizacji. Jak wszyst
kim zapewne wiadomo pierwszym etapem 
tych prac było rozeznanie zapotrzebowa
nia naszych jednostek na tamtejsze produ
kty, co wynikało ze znanych trudności 
płatniczych naszych sąsiadów. Wiele spół
dzielni z kraju zgłosiło takie zapotrzebo
wanie, w sumie zebrano 30 poważnych 
pozycji towarowych, o wartości ca 15 min 
doi. Trwają negocjacje asortymentowe 
i cenowe.

★ ★ ★

Nawiązano wstępny kontakt z organi
zacjami z kręgu EWG, które zaintereso
wane są możliwościami produkcyjnymi 
spółdzielń inwalidów w branży odzieżo
wej, tworzyw sztucznych, w drewnie i me
talu. Chcieliby także kupować słodycze, 
kosmetyki i wyroby z drewna (głównie 
zabawki).

★ ★ ★
Informację na temat działań celem po

wołania Izby Gospodarczej znajdą Czytel
nicy na łamach tego Biuletynu.

PRAWO DO PRACY I PRAWO
DOKOŃCZENIE Z E  STR. 5
obiektów i maszyn, wykwalifikowanej 
kadry;
— istnieniu ustawy z 9 maja 199lr.

Przyznał jednak, iż sposób i dotych
czasowe efekty realizacji tej ustawy nie 
tylko nie napawają optymizmem, budzą 
wręcz niepokój. Na poparcie tej tezy red. 
Rzebko przytoczył szereg powszechnie 
znanych faktów, wyciągając wniosek
0 braku wydolności administracyjnej 
Urzędu Pełnomocnika. Problemy przera
stają możliwości tego Urzędu, któremu 
teraz wystarcza własne istnienie.

Dr Andrzej Urbanik, dr bab. Micha] 
Pietrzykowski i Jerzy Modrzejewski to 
osoby, które zaproponował na stanowis
ko Pełnomocnika, bowiem każda z nich 
gwarantuje właściwą realiazację Ustawy.

List obecnego na spotkaniu inwalidy 
słuchu p. Stanisława M akucha — ślusarza 
zatrudnionego w S.I „SileJia” w Gliwi
cach, odczytał członek Prezydium Ze
brania —  Ryszard Gąsior. W yrażono 
w nim niepokój z konsekwencji planowa
nej likwidacji III grupy inwalidzkiej — nie 
będziemy już inwalidami, a pełnospraw
nymi też nie i bez żadnych szans na 
podjęcie pracy. P. M akuch po 38 latach 
pracy zarabia miesięcznie milion złotych
1 —  mimo obawy o wysokość swojej 
emerytury —  jest usatysfakcjonowany 
samym faktem posiadania pracy.

Andrzej Palka — szef Biura Stowarzy
szenia przedstawił wypracowaną przez 
Zarząd „N .S.” koncepcję gospodarki 
środkami PFR O N .

Z działań o charakterze generalnym 
należy:
—  stworzyć racjonalny plan —  prelimi
narz wydatkowania tych środków, 
z określeniem, ile na jakie cele —  pod
trzymanie dotychczasowych stanowisk,

działalność gospodarczą osób niepełno
sprawnych, itp,
— powołać zespół ekspertów do oceny 
wniosków kredytowych; nie mogą ich 
przydzielać urzędnicy bez rozeznania spe
cyfiki zakładów pracy chronionej.

Sprawy bardziej szczegółowe to:
—  Powołanie na bazie PFR O N  sam o
dzielnego banku, nie ma bowiem uzasad
nienia, by na środkach tych zarabiał BIG. 
Jest to lak proste, że aż trudne do 
zrozumienia przez tych, którzy o tym 
decydują.
—  Stworzenie szerokiego obiegu bieżą
cej informacji dla korzystających z F un
duszu, Woj. Ośrodków ds. Zatrudnienia
i Rehabilitacji i innych podmiotów gos
podarczych.
—  Uruchomienie kredytów kierowa
nych, np. dla MZiOS (na zakup pościeli, 
środków czystości, odzięży, piżam itp, 
w zakładach pracy chronionej). Odpo
wiedź, że takie pomysły są dla PFR O N  
groźne, dowodzi całkowitego niezrozu
mienia jego funkcji. Po co nam bowiem 
fundusz, który nie tworzy stanowisk p ra
cy dla osób niepełnosprawnych?
—  Systemowe zagospodarowanie m ająt
ku pozostającego po upadających spół
dzielniach.

PFR O N  winien prywatnym przedsię
biorcom zatrudniającym osoby niepełno
sprawne udzielać nie tylko dotacji lecz 
również pożyczek.
— Wspieranie przez Fund usz wspólnych 
przedsięwzięć gospodarczych zakładów 
pracy chronionej.

Eksperci Stowarzyszenia mają jeszcze 
wiele racjonalnych koncepcji, tylko do

tej pory nie za bradzo chciano ich wy
słuchać.

Z propozycją powołania przez nasze 
jednostki Izby Gospodarczo-Rehabilita- 
cyjnej wystąpił Witold Bielecki zTorunia. 
Powołajmy coś na kształt holdingu —  za
proponował —  razem będziemy mocniej
si, trudniej będzie nas ,,ugryźć". Mogąc 
sobie pomóc zbyt mało w tej materii czy
nimy.

Zalety Izby widzi on w: stworzeniu 
obiegu informacji, integracji poczynań, 
reprezentacji interesów, pomocy ekono
micznej, prawnej, organizacyjnej, prom o
cji, m arketingu, reklamie.

Zabierający nastepnie głos Andrzej 
Urbanik powołał się na słowa Jacka 
Kuronia, że „Polsce potrzebne jest przy
spieszenie, brak obywateli drugiej katego
rii i wejście do Europy” .

W ykonanie tego postulatu widzi on we 
właściwej realizacji ustawy o rehabilitacji, 
aktywniejszej działalności PFR O N , za
przestaniu głoszenia nieprzemyślanych 
propozycji o konieczności szybkiej lik
widacji spółdzielń inwalidów i odpowied
nim podejściu do osób niepełnospraw
nych. Zaproponował, by zerwać z trady
cją mówienia o nich tylko w kontekście 
ich problemów, należy nagłaśniać rów
nież ich dokonania.

D r U rbanik uznał, że propozycja po
wołania Izby Gospodarczo-Rehabilita- 
cyjnej jest bardzo wartościowa, być może 
mogłaby to być organizacja o jeszcze 
szerszym zakresie działania, jak  np. ame
rykańska R ada ds. Przemysłu, k tóra  pro
ponuje i umożliwia osobom niepełno
sprawnym wszelkie działania. Mogłaby
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NAPISALIŚMY 
DO:

— Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych z prośbą
o poparcie kandydatur Stowarzyszenia w osobach: Jerzego 
Modrzejewskiego, dr hab. Michała Pietrzykowskiego i dr 
Andrzeja Urbanika — na urząd Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

— Z-cy Głównego Inspektora Pracy RYSZARDA CE- 
LEDY z podziękowaniem za życzliwość i skuteczność 
w rozwiązywaniu problemu statutu zakładu pracy chronio
nej dla spółdzielń inwalidów prowadzących dozór mienia.

Tekst Porozumienia regulującego te sprawy zamiesz
czamy w Biuletynie.

— Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Przewodniczą
cych sejmowych Komisji Ustawodawczej i Polityki Społecz
nej, Przewodniczączych wszystkich Klubów Parlamentar

nych i Sekretariatu Posłów Niezrzeszonych z informacją,
o odbyciu 29 czerwca spotkania przedstawicieli zakładów 
pracy chronionej, postawionej tam diagnozie o degradacji 
środowiska osób niepełnosprawnych i sposobach przeciw
działania temu zjawisku.

Zaapelowano w nim ponadto o wyłączenie obsady stano
wiska Pełnomocnika z rozgrywek politycznych i rozważenie 
na tę funkcję kandydatur Stowarzyszenia.

— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — JACKA KU
RONIA z informacjami jak wyżej i prośbą o umożliwienie 
bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Stowarzy
szenia „Nasze Sprawy” , w celu zaprezentowania jego 
propozycji rozwiązań systemowych, w znaczący sposób 
poprawiających możliwości zatrudniania osób niepełno
sprawnych.

— Prezesa ZUS — LECHA MILEWICZA i prezesa 
Naczelnej Rady Nadzorczej ZUS — ALFREDA OWOCA
z podziękowaniem za umożliwienie zorganizowania posie
dzeń wyjazdowych KiZ w spółdzielniach inwalidów.

DO ŻYCIA CELEM WARSZAWSKIEGO SPOTKANIA
ona nie tylko reprezentować i koordyno
wać poczynania tych osób lecz dokony
wać tych prac, których nie wykonuje 
administracja państwowa, np. w zakresie 
promocji ustawy o rehabilitacji. W  mate
rii powołania tej organizacji byłaby szan
sa na pozyskanie pomocy z ośrodków 
amerykańskich.

Wyraził ponadto ubolewanie z pow o
du nieprawdziwej informacji jakoby dra 
Zawadzkiego odwołano ze stanowiska 
szefa PFRO N  na wniosek Rady N adzor
czej, informacji, k tóra ukazała się w „G a
zecie Wyborczej” . Był w tym czasie za 
granicą i zapewnił, że osobiście dopil
nowałby zamieszczenia sprostowania 
w „Gazefie” , które —  notabene — nie 
ukazało się do dziś.

W dalszej części spotkania padało wie
le głosów popierająych inicjatywę powo
łania Izby Gospodarczej (m.in. p. J . Gass 
z Bielska Podlaskiego), a pan Michał 
Skowroński z Łodzi przedstawił aktualny 
stan prac nad nowelizacją ustawy Prawo 
Spółdzielcze.

Przedstwiono też wiele problemów 
szczegółowych dotyczących niedostate
cznych możliwości kształcenia się osób 
niepełnosprawnych, braku szerszej infor
macji („Proszę tu zebranych — walczcie
o prasę dla nas!”), katastrofalnej sytuacji 
spółdzielń w małych ośrodkach, których 
nikt nie dostrzega i nikt im nie pomaga.

Zebrani jednogłośnie głosowali za 
przyjęciem przedstwionych projektów 
uchwał, które prezentujemy poniżej. 
Upoważnili również prezydium zebrania 
do reprezentowania tych spraw i pro
blemów, które na tym forum zostały
pod-jęte- Oprać. R. Ka.

UCHWAŁA NR 1 
Zebrania Przedstawicieli Zakładów Pracy Chronionej, Warszawa 29.06.1992 r.
C oraz tru d n ie jsz a  sy tu ac ja  spó łdzieln i in w a lid ó w  w y m ag a  ak ty w n e j dz ia ła

lności naszego  środow iska , n ak ie ro w an e j n a  co n a jm n ie j u trz y m a n ie  jeszcze  
is tn ie jący ch  s tan o w isk  p ra c y  d la  osób n iep e łn o sp raw n y ch .

K onieczne  je s t  z in tensy fikow an ie  w sze lk ich  p rzed sięw zięć  p o zw ala jących  
n a  efek tyw n ie jsze  w y k o rzy s tan ie  śro d k ó w  p ro d u k c ji, k tó ry m i d y sp onu jem y .

O ceniam y, że  pom o cn y m  w  ty m  w zględzie  b y ło b y  p o w o łan ie  w spó lnej 
o rgan izacji gospodarczej k o jarzącej in ic ja ty w y  w szy stk ich  zak ład ó w  p racy  
ch ron ionej n a  te re n ie  całego k ra ju .

S tw ierd zam y , że fUnkcję tę  m oże p e łn ić  z p o w o d zen iem  K ra jo w a  Izba 
G ospodarczo -R ehab ilitacy jna . P o p ie ra jąc  in ic ja ty w ę  je j u tw o rzen ia , zw raca 
m y się  do R ad  N adzorczych  i Z arządów  S półdzie lń , o rgan izac ji zw iązkow ych
0 w sp arc ie  tego  p ro jek tu .

A p e lu jem y  rów nocześn ie  do R ady  i Z a rząd u  P a ń stw o w eg o  F u n d u szu  
R eh ab ilitac ji O sób N iep e łn o sp ran w y ch , o udz ie len ie  o rg an iza to ro m  tego 
przedsięw zięc ia  n iezbędnej pom ocy finansow ej.

UCHWAŁA NR 2
Zebrania Przedstawicieli Zakładów Pracy Chronionej, Warszawa z 29.06.1992 r.

Pogłębia się degradacja środow iska osób niepełnospraw nych, pom im o istnienia 
realnych możliwości przeciw działania tem u. Istn ieją pozabudżetow e środki P ań s
twowego Funduszu  Rehabilitacji Osób N iepełnospraw nych, k tó re  kom peten tn ie
1 z w yobraźnią w ykorzystyw ane, m ogą zaham ow ać proces likw idacji stanow isk 
pracy dla inwalidów, a naw et zwiększyć ich ilość. Aby ta k  się stało niezbędnym  
jest pozyskanie do realizacji zadań w ynikających z U staw y o zatrudnianiu
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnospraw nych z dnia 9.05.1991 r. ludzi 
kom peten tnych  i znających to środowisko.

A pelujem y do P an a  P rezyden ta  Rzeczypospolitej o spow odow anie w yłączenia 
obsady stanow iska Pełnom icnika R ządu ds. Osób N iepełnospraw nych z politycz
nych rozgryw ek.

A pelujem y do klubów  parlam en tarnych  i partii politycznych o zrozum ienie, że 
spraw y inwalidów  są całkowicie apolityczne i w ym agają nie opcji politycznej lecz 
fachowości i spraw ności adm inistracyjnej.

W sparci przekonaniem  i św iadom ością ja k  w ielu  nieszczęść i osobistych tragedii 
osób niepełnospraw nych m ożna un iknąć poprzez spraw ną realizację Ustawy 
z dnia 9.05.1991 r., m ożem y zaproponow ać swoich kandydatów  na  fUnkcję 
Pełnom ocnika R ządu ds. Osób N iepełnospraw nych.

W yrażam y nadziąję, że po litycy— pow ołując now y rz ą d — udow odnią stosow ną 
decyzją, iż deklarow ane przez nich  zainteresow anie spraw am i ludzi n iepełno
spraw nych nie je s t tylko i wyłącznie spek taku larnym  przedw yborczym  gestem .
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NAPISALI 
DO NAS:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
w imienin wszystkich spółdzielń in
walidów o nadanie reklamy w pro
gramie telewizyjnym odnośnie ulgi 
uzyskiwanej przy wpłacie na 
PFRON, jaką zakłady pracy mogą 
otrzymać kupując towary w zakła
dzie pracy chronionej lub zlecając 
usługi.

Mamy nadzieję, że poprzez ten 
program większość zakładów 
uświadomi sobie sens dokonywania 
zakupu towarów produkowanych 
przez spółdzielnie inwalidów, 
w szczególności odzieży roboczej
i ochronnej. Jednocześnie prosimy
0 konsultację z pozostałymi spół
dzielniami, aby koszt tej reklamy 
rozłożyć równomiernie na wszystkie 
jednostki.

Cytowane pismo sygnowane jest 
przez inż. Ryszarda Lamenta, pre
zesa' Zarządu S.I. „SINOGAL” 
w Wałczu.

Wielokrotnie zwracaliśmy już 
uwagę wszystkim możliwym czyn
nikom na potrzebę szerszego na
głośnienia możliwości, jakie daje 
kooperacja i nabywanie wyrobów 
produkowanych przez zakłady 
pracy chronionej.

Nie chcieliśmy i nie chcemy 
wchodzić w kompetencje organów 
do tego powołanych: Pełnomocni
ka ds. Osób Niepełnosprawnych
1 PFRON-u.

Jeśli jednak w dalszym ciągu nic 
nie będzie czynione dla promocji 
ustawy z dnia 9.05.1991 r., Zarząd 
Stowarzyszania rzeczywiście roz
patrzy możliwość zakupu ogło
szeń, reklam czy programów infor
macyjnych w mass-mediach.

☆ ☆ ☆

Otrzymaliśmy również list nastę
pującej treści:

Proszę przyjąć serdeczne podzię
kowania za przekazane mi cieple 
słowa gratulacji w związku z powo
łaniem mnie na stanowisko Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej

JACEK KUROŃ

POROZUMIENIE
określające zasady współdziałania Sek
retarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Po
lityki Socjalnej — Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
z Głównym Inspektorem Pracy, dotyczą
ce realizacji art. 19 ustawy z dnia 9 maja 
1991 r..o zatrudnianiu i rehabilitacji za
wodowej osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. Nr 46, poz. 201 z późn. zmianami) 
zwanej dalej „ustawą”, zawarte w dniu 17 
czerwca 1992r. w Warszawie.

Dążąc do właściwej realizacji postanowień 
art. 19 ustawy strony zgodnie ustalają, co 
następuje:

§ 1
Porozumienie obejmuje współdziałanie stron:
1) na szczeblu centralnym, pomiędzy Pełno
mocnikiem i Głównym Inspektorem Pracy,
2) na szczeblu terenowym, pomiedzym Okrę
gowym Inspektorem Pracy i Kierownikiem

spektora Pracy za pośrednictwem inspek
tora pracy, który je wydał.

V

Inspektor pracy 'nie dokonuje kontroli stano
wisk pracy osób niepełnosprawnych zatrud
nionych w systemie pracy nakładczej, wykonu
jących pracę w mieszkaniach prywatnych.

§6
1. Inspektorzy pracy wydają postanowienia

o spełnianiu wymogów zawartych w art. 19 
ust. 1 pkt 2. Postanowienia takie w stosun
ku do zakładów pracy zatrudniających oso
by niepełnosprawne przy dozorze i ochro
nie mienia będą wydawane wyłącznie do 
dnia 3 czerwca 1993 r.

2. Kierownik zakładu pracy ubiegającego się
o status zakładu pracy chronionej, zatrud
niający osoby niepełnosprawne przy dozo
rze i ochronie mienia przedkłada inspek
torowi pracy dokumenty zawierające ocenę 
poszczególnych posterunków z uwzględnie
niem:
— rodzaju posterunku (wewnętrzne, ze
wnętrzne, rewirowe, obchodowe),
— zabezpieczenia technicznego obiektu 
(rodzaj i stan ogrodzenia, sprzęt alarmowy,

POROZUMIENIE ( tekst)

Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§2
Na szczeblu centralnym współpraca będzie 
obejmować:
— wymianę informacji i doświadzeń w za
kresie realizacji ustawy,
— konsultacje w zakresie uregulowań pra
wnych dotyczących niepełnosprawnych,
— organizowanie wspólnych narad w celu 
uzgadniania spraw będących przedmiotem po
rozumienia.

§3
1. Właściwe organy terenowe Państwowej In

spekcji Pracy przeprowadzą kontrolę w za
kładach pracy ubiegających się o status 
zakładu pracy chronionej na wniosek Kie
rownika Wojewódzkiego Ośrodka ds. Za
trudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien 
zawierać opinię Kierownika Ośrodka o speł
nieniu przez zakład pracy warunków okreś
lonych w art. 19 ust. 1 pkt. i 3 ustawy.

§4
1. Inspektor pracy obejmuje kontrolą obiek

ty, pomieszczenia i stanowiska pracy, 
a w szczególności ocenia, czy:
— odpowiadają przepisom i zasadom bhp,
— uwzględniają potrzeby osób niepełno

sprawnych w zakresie oprzyrządowania 
stanowisk,

— posiadają dodatkowe oprzyrządowania 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych
i ciągów komunikacyjnych oraz speł
niają wymogi dostępności do nich.

2. Na podstawie materiałów zebranych pod
czas kontroli inspektor pracy wydaje po
stanowienie, w którym stwierdza, czy za
kład pracy spełnia warunki określone w art. 
19 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Od wydanego postanowienia służy stronom 
zażalenie do właściwego Okręgowego In

łączność, zabezpieczenie wejść, sprzęt 
p.poż.)
— warunki pracy (oświetlenie, stan i bez
pieczeństwo dróg i przejść, wyposażenie 
portierni—dyżurki),
— warunki sanitamo-higieniczne,
— czynności wykonywane przez osobę nie
pełnosprawną (narażenie na działanie 
czynników szkodliwych i uciążliwych dla 
zdrowia).

3. Przedstawione przez kierownika zakładu 
w/w dokumenty mogą stanowić podstawę 
do wydania przez inspektora pracy po
stanowienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Postanowienie może być również wydane 
w oparciu o w/w dokumenty i wyrywkową 
kontrolę posterunków.

§7
Postanowienie wydane przez inspektora pracy 
stwierdzające spełnienie przez zakład warun
ków określonych w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy 
może być zmienione w przypadku stwierdzenia 
w trakcie ponownej kontroli, że stan bhp uległ 
pogorszeniu w stopniu uniemożliwiającym za
trudnianie osób niepełnosprawnych.

§8
1. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 

przyznającej status zakładu pracy chronio
nej w przypadku określonym w § 7, właś
ciwy Okręgowy Inspektor Pracy kieruje do 
Pełnomocnika.

2. Po rozpatrzeniu sprawy Pełnomocnik wy
daje stosowną decyzję powiadamiając o niej 
właściwy organ PIP.

§9
Porozumienie wchodzi w życie z dniem pod
pisania.

Główny Inspektor 
Pracy
dr Tadeusz 
Sulkowski

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy

i Polityki Socjalnej 
Pełnomocnik Rządu 

do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

dr Maria Lubera
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BĘDZIE POWOŁANA AUTONOMICZNA 
ORGANIZACJA USŁUGOWYCH 

SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW

W śród przedstwicieli spółdzielń inwalidów narasta coraz 
silniejsza i coraz wyraźniej artykułowana świadomość 
potrzeby integracji. Co ważniejsze -  w ślad za tą 

świadomością idą konkretne działania.
Najbardziej namacalnym przykładem tych trendów było 

spotkanie przedstawicieli usługowych spółdzielni inwalidów 
w ośrodku „Dworek” w Czarnym Lesie, które zorganizowała 
chorzowska „ERA” . Doszło do niego w dniach 30.06-1.07. b.r., 
a wybrani na nim przedstawiciele tego środowiska spotkali się 
ponownie na posiedzeniu roboczym w Chorzowie, 17 lipca b.r.

Do Czarnego Lasu zaproszono ponadto przedstwicieli Sto
warzyszenia „Nasze Sprawy” (wobec braku możliwości przyby
cia Jerzego Modrzejewskiego, reprezentował je Andrzej Palka), 
kierownika Woj. Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji 
w Katowicach -  panią Barbarę Bąk i przedstawicieli spółki 
„Wietpol” z Łodzi.

Pewnym zaskoczeniem była bardzo duża frekwencja na tym 
spotkaniu, znaleźli się tam bowiem reprezentanci 26 spółdzielni 
usługowych z terenu całego kraju.

Jako pierwszy aktualną sytuację scharakteryzował p. Palka, 
przedstawił również ostatnie działania Stowarzyszenia i ich 
efekty.

Jego wystąpienie można sprowadzić do następujących tez:
-  Dzięki rozmowom w GIP zawarła ona „Porozumienie” 
z Pełnomocnikiem odnośnie trybu nadawania statusu zakładu 
pracy chronionej jednostkom, które trudnią się dozorem
i ochroną mienia.
-  Poprzez porozumienie z oddziałami ZUS i udostępnienie 
lokalu można doprowadzić do uruchomienia w spółdzielniach 
siedzib KIZ.
-  Urząd Pełnomocnika i jego agendy nadal odnoszą się do 
spółdzielń inwalidów zdecydowanie nieżyczliwie. Dowodzi tego 
ceremoniał stosowany przy analizie wniosków o uzyskanie 
statutu, który nacechowany jest właśnie nieżyczliwością i bra
kiem kompetencji. Te same wnioski można wysunąć obserwując 
spowolnioriy i zurzędniczały tryb przyznawania kredytów 
z PFRON.
-  W aktualnej sytuacji byłoby ze wszech miar korzystne 
powołanie Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zakładów pracy 
chronionej, umożliwiłoby to nie tylko koncentrację kapitału
i wspólne szeroko zakrojone działania gospodarcze, mogłoby 
też położyć tamę bezpośrednim związkom między gospodarką, 
a polityką.

W dykusji zadawano wiele pytań szczegółowych, stawiano 
problemy i dawano przykłady złego traktowania spółdzielni 
również przez organa adminstracji terenowej. M.in. stawiano 
następujące kwestie:
-  Izby Gospodarcze interpretują, że podatek dochodowy od 

umów-zlecenia zawieranych z osobami niepełnosprawnymi 
przez zakład pracy chronionej należy odprowadzać do fis
kusa, nie na fundusz rehabilitacyjny. Budzi to poważne 
wątpliwości, postanowiono zatem wystąpić do Min. Finan
sów z prośbą o jednoznaczną interpretację tego faktu.

-  Podatek od wartości dodanej (VAT), który ma wejść w przy
szłym roku nie różnicuje podmiotów gospodarczych, z czego 
może wynikać, że zakłady pracy chronionej poniosą straty 
wobec braku ulg podatkowych.

-  Kierownik WOZiR w Krakowie odmówił finansowania 
utworzenia przyspółdzielnianej przychodni rehabilitacyjnej, 
motywując to brakiem potrzeby jej powoływania. Ta zaś

była warunkiem uzyskania przez spółdzielnię statusu zakładu 
pracy chronionej...

-  Zatrudnionemu w spółdzielni emerytowi zakończył się okres 
ważności orzeczenia KIZ o grupie inwalidzkiej. Pracodawca 
wysłał terminowo do ZUS-u stosowne dokumenty świad
czące, że jego stan zdrowia uległ istotnemu pogorszeniu. ZUS 
natomiast odpisał, iż -  ponieważ jest emerytem -  nie wezwie 
go na KIZ, gdyż nie wchodzi w grę przyznanie zainteresowa
nemu I grupy, a tylko wówczas zachodzi taki obowiązek 
w stosunku do emeryta...
Inż. Barbara Bąk -  kierownik WOZiR w Katowicach szcze

gółowo przedstawiła działania Ośrodka, którym kieruje, od
powiedziała też na szereg pytań.

Informacje, które docierają w teren od Urzędu Pełnomocnika 
uznała za znikome i dalece niewystarczające, pisemne prośby
0 interpretację poszczególnych zapisów ustawowych pozostają 
bez odpowiedzi, a od września ub. roku nie było żadnych 
spotkań czy szkoleń przez ten Urząd zorganizowanych.

Dlatego też, kierownicy Ośrodków nawiązują z sobą kontak
ty poziome, dzielą się doświadczeniami, konsultują, zasięgają 
wzajemnej opinii.

Pani Bąk podała szereg przykładów własnych interpretacji 
szczegółowych, wskazała na możliwości refundacji przez 
WOZiR m.in. kosztów kursów i szkoleń, zwrotu środków na 
materiały zużyte w szkoleniu przywarsztatowym i płac instruk
tora i wielu innych, do których zawsze stara się podchodzić 
w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracodawcy, jak
1 pracobiorcy.

Zebrani uznali -  dzieląc się również swoimi negatywnymi 
spostrzeżeniami ze współpracy z innymi WOZiR -  że byłoby 
pożądane, by wszyscy ich kierownicy tak właśnie widzieli
i działali, promując wszechstronnie zatrudnienie osób niepełno
sprawnych.

Pan Sławomierz Jabłoński przedstawił genezę, sposób i kie
runki działania spółki „Wietpol” , którą kieruje, a która na
stawiona jest m.in. na współpracę ze spółdzielniami inwalidów, 
współpracę w sensie handlowym, promocyjnym, wystawien
niczym.

W dalszej części dyskusji zebrani stwierdzili, że nie mogą 
dłużej stać na uboczu, gdyż zbyt wielu spółdzielniom to już 
zaszkodziło. Przyznali, iż nie sobie mogą zawdzięczać moż
liwość ubiegania się o status zakładu pracy chronionej. Po
stanowili na bazie swojego starego branżowego Porozumienia 
Usługowych Spółdzielni Inwalidów -  które w ostatnim okresie 
praktycznie zawiesiło działalność -  wypracować nową formułę 
organizacyjną i powołać swoją organizację. Dla wszystkich było 
oczywiste, że wiąże się to z określonymi kosztami, które 
zdecydowani są ponosić.

Rozważana też będzie koncepcja przystąpienia poszczegól
nych spółdzielń usługowych do Stowarzyszenia „Nasze Spra
wy” (część z nich już do niego*należy) i zawiązania w ramach tej 
już istniejącej i sprawdzonej struktury Autonomicznego Poro
zumienia Branżowego, które miałoby swego przedstawiciela 
w Zarządzie OSPN.

Postanowiono doprowadzić we wrześniu do spotkania przed
stawicieli wszystkich zainteresowanych wspólną organizacją 
spółdzielni usługowych. Określona na nim zostanie forma 
organizacyjna Porozumienia, jego siedziba, dokonany zostanie 
wybór Prezydium i powołane jego Biuro. Rozważa się też 
możliwość i formy kontaktów z innymi organizacyjami spół
dzielń inwalidów.

O prać, (rhr)
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Ingeborga Bykowska-Pietrzykowska

Ars Educandi
Sprawni inaczej

J estem pod dużym wrażeniem, rzadko 
konferencja poświęcona problemom 
naukowym i metodycznym wywiera 

wpływ nie tylko na intelekt ale także na 
emocje uczestników. Mam tu na myśli 
zorganizowaną pod koniec stycznia przez 
Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogoczną 
w Siedlcach konferencję „Inwalidzi 
w szkołach wyższych” . Inicjatorem, or
ganizatorem i prawdziwym spiritus mo- 
\ens tego bezprecedensowego w naszym 
kraju wydarzenia jest dziekan Wydziału 
Chemiczno-Matematycznego, prof. Le
sław Szczerba. Mamy tu żywy przykład 
potwierdzający banalną pozornie tezę, że 
wystarczy jeden człowiek, który dokład
nie wie co i jak chce zrobić i potrafi 
przekonać otoczenie do swoich idei. Kie
dy pojawi się taki człowiek, zaczynają się 
dziać rzeczy niezwykłe, widziałam to na 
własne oczy w Siedlcach.

Profesor, jak na naukowca przystało, 
opracował najpierw przemyślany, logicz
ny i zarazem realny program kształcenia 
na swym Wydziale niepełnosprawnych 
studentów, następnie zaś... po prostu 
przystąpił do pracy. Łatwo się to mówi, 
będąc przychodzącym z zewnątrz, choć
by nawet najbardziej życzliwym obser
watorem. Należy zdać sobie sprawę z 
ogromu trudności, jakie profesor Szczer
ba napotykał w przeszłości i jakie go 
jeszcze czekają. Wystarczy powiedzieć, że 
zaczynał nie mając praktycznie żadnych 
środków materialnych i technicznych. 
Najtrudniejsze jednak było przełamanie 
stereotypów umysłowych, uprzedzeń
i mitów, a nawet zwykłej ludzkiej nieżycz
liwości. Trzeba było cierpliwie przekony
wać kolegów, władze różnego szczebla 
oraz studentów.

Z przyjemnością mogłam stwierdzić, że 
po kilku miesiącach funkcjonowania pro
gramu w tej jakże ważnej dziedzinie psy
chospołecznej udało się osiągnąć bardzo 
poważny sukces. Miałam okazję rozma
wiać z pełnymi entuzjazmu nauczycielami 
akademickimi, widziałam z jaką życzli
wością i przyjaźnią odnoszą się studenci 
do swych niepełnosprawnych kolegów.

Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim 
czasie można było tyle osiągnąć.

Siedlecki program profesora Szczerby 
przewiduje stopniowe przystosowanie 
uczelni do potrzeb niepełnosprawnych 
studentów. Przyjętą kolejność poszczegól
nych etapów zdeterminowały względy 
natury finansowej i technicznej. Zaczęto 
od młodzieży niedosłyszącej i głuchej, 
w bieżącym roku akademickim pierwsi 
studenci podjęli już naukę. W drugim 
etapie planuje się umożliwienie studiów 
osobom niewidomym i niedowidzącym.

W tym przypadku trudności będą wie- 
ksze (konieczność zakupu urządzeń 
transponujących tekst pisany na mówio
ny, stworzenie specjalnej biblioteki i fo- 
noteki, itd). Wbrew pozorom najtrud
niejsze będzie udostępnienie uczelni stu
dentom dotkniętym ciężkim uszkodze
niem narządu ruchu, powodującym ko
nieczność korzystania z wózka inwalidz
kiego. W tym przypadku trudności tkwią 
bowiem nie w samym procesie przyswaja
nia wiedzy lecz w sferze bytowej. Należy 
pokonać liczne bariery architektoniczne
i komunikacyjne, ideałem byłoby przy
stosowanie domów akademickich, po
mieszczeń dydaktycznych i bibliotecz
nych tak, aby student na wózku miał 
wszędzie łatwy dostęp.

Bardzo niewielkim kosztem udało się 
przystosować pomieszczenia Wydziału 
(podjazdy, sanitariaty) i właściwie już 
dziś niepełnosprawni ruchowo mogliby 
podjąć studia. Niestety, przystosowanie 
choćby niewielkiej liczby miejsc w do
mach akademickich wymagałoby zaan
gażowania wielkich środków material
nych. Z tego powodu z istniejących już 
udogodnień będą mogli korzystać młodzi 
ludzie zamieszkali w Siedlcach lub naj
bliższej okolicy, dysponujący możliwoś
cią codziennego dojeżdżania do siedziby 
uczelni.

Program konferencji nie ograniczał się 
do prezentowania osiągnięć i dalszych 
zamierzeń uczelni siedleckiej. Wygłoszo
no szereg referatów i komunikatów poru
szających wiele problemów natury psy

chologicznej, metodycznej i technicznej 
związanych z tematem konferencji.

Najważniejsze jest jednak oddziaływa
nie poprzez żywe przykłady. Wielkie wra
żenie wywarły wypowiedzi osób, które 
mimo utraty wzroku, słuchu lub cięż
kiego uszkodzenia narządu ruchu osiąg
nęły poważne sukcesy zawodowe i nau
kowe w różnych dziedzinach wiedzy.

Te niezwykłe biografie dowodzą, że 
jednak można: ograniczę się tu do kilku 
przykładów nie wymieniając nazwisk, 
ponieważ nie wiem, czy osoby zaintereso
wane życzyłyby sobie tego rodzaju re
klamy. Tak więc człowiek niewidomy 
osiągnął znaczne sukcesy badawcze 
w dziedzinie chemii i legitymuje się stop
niami naukowymi, inny niewidomy jest 
cenionym informatykiem i uzyskał dok
torat, niepełnosprawny na wózku jest 
cenionym profesorem matematyki, nie
sprawny ruchowo archeolog habilitował 
się i uczestniczył w pracach wielu misji 
wykopaliskwych na Bliskim Wschodzie; 
osoby głuche prowadzą zajęcia dydak
tyczne dla osób słyszących.

Wszyscy ci ludzie pracują i żyją w śro
dowisku osób zdrowych, skutecznie po
dejmują rywalizację ze swymi pełnospra
wnymi kolegami i nie korzystają z żad
nych przywilejów z racji choroby. Brak 
przywilejów nie oznacza braku pomocy. 
Celem zrównania szans człowiek niepeł
nosprawny potrzebuje pewnych udogod
nień uwarunkowanych rodzajem choro
by. Wszyscy mówcy podkreślali, jak wiele 
zawdzięczają pomocy i życzliwości oka
zywanej przez rodzinę, kolegów, nauczy
cieli (a nastepnie własnych uczniów). Jest 
rzeczą charakterystyczną, że żaden z mó
wców nie korzystał ani w czasie studiów, 
ani w ciągu swej kariery naukowej i zawo
dowej z udogodnień organizowanych 
specjalnie dla osób niepełnosprawnych, 
takich form po prostu nie było i nie ma.

Może dlatego tak niewielu ludzi nie
pełnosprawnych miało szansę pełnej samo
realizacji i znalezienia w społeczeństwie 
miejsca odpowiadającego ich możliwoś
ciom i zdolnościom. Dlatego tak ważne jest 
podejmowanie przemyślanych i skutecz
nych działań, umożliwiających ludziom 
sprawnym inaczej podejmowanie nauki 
w wyższych uczelniach.

„ A ka p it" N r 3, 1992 r.
M iesięcznik Kuratorium  
Oświaty >v Warszawie
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M inister finansów skazał inwalidów na 
używanie „maluchów”. Na żaden inny 

samochód nie przysługuje im ulga podatkowa. 
Rzecznik praw obywatelskich prof. Tadeusz 
Zieliński interweniuje w tej sprawie.

W ub ieg łym  ro k u  inw alidzi I, II o raz  IH g ru p y  ze 
scho rzen iam i n a rząd ó w  ru c h u  m ieli p raw o  sp row adzić

O becn ie  ty lk o  fia ty  126p w  w ersji inw alidzk ie j są  
zw oln ione z p o d a tk u  obro tow ego . P ro £  Z ie liń sk i zw ró 
cił się  w  te j sp raw ie  do m in is tra  fin an só w  Je rzeg o  
O sia tyńsk iego . Uważa bowiem, i i  zasada równości 
jest nadal gwałcona. Ostrzega, że może zaskarżyć 
zmienione przepisy do Trybunału Konstytucyjnego.

(kak)

☆ ☆ ☆

S topn iow e og ran iczen ie  u lg i p o d a tk o w ej m in is te r  

finansów  za  k ażd y m  razem  u zasad n ia ł n ad u ży c iam i

S k a za n i n a  m a łeg o  F ia ta
z zagran icy  sam ochód , n ie  p łacąc  p o d a tk u  ob ro to w e
go. Je s ien ią  u lg a  ta  zosta ła  zm nie jszona początkow o do 
6 m in , a później do 3 m in  zł. Z w oln ien ie  z p o d a tk u  
obro tow ego p rzysług iw ało  ta k ż e  tym , k tó rzy  k u p o w ali 

p rzystosow ane  d la  n ich  fab ryczn ie  „m a lu ch y ” .
Ż adnych  zn iżek  n ie  by ło  d la  inw alidów  n ab y w a ją 

cych k ra jo w eg o  po loneza , FSO  1500, a  ta k ż e  k u p u ją 
cych  zachodn i sam ochód  od d e a le ra  w  Polsce.

Ó w czesny rzeczn ik  p ra w  o b y w ate lsk ich  prof. E w a 
Ł ę to w sk a  uzn a ła , że p rzep isy  te  n a ru sz a ją  k o n s ty tu 
cy jną zasadę  rów ności w obec  p ra w a  i zask a rży ła  je  do 
T ry b u n a łu  K onsty tu cy jn eg o . W k o ń c u  styczn ia  1992 r. 
T ry b u n a ł p rz y z n a ł je j rac ję  i n ak a z a ł zm ianę  p rzep i

sów. W k w ie tn iu  m inister finansów wprowadził 
nowe rozporządzenie o podatku obrotowym i... 
zniósł zniżkę dla inwalidów sprowadzających samo
chód z zagranicy.

p rzy  in d y w id u a ln y m  im porc ie  sam ochodów . C hodziło
o to , że zdrow i ludzie  sp ro w ad za li sam o ch o d y  n a  
n azw isk a  inw alidów , k o rz y s ta ją c  z ich  u lg .

C ofając zn iżk i m in is te r  finansów  zm niejszy ł s tra ty  
b u d że tu , ale  inw alidom  w yrządz i! w ie lk ą  k rzy w d ę . N ie 
p o m y śla ł bow iem  o tym , że d la  w iększości lu d z i p o ru 
sza jących  się n a  w ó zk ach  in w a lid zk ich  lu b  o k u lach , 
sam ochód  s tan o w i p ro tezę .

T ą p ro te z ą  m a  być —  w  in te n c ji m in is tra  finansów
—  m ały  fiat, do k tó reg o  n ie  m o żn a  za ładow ać w ózka  
inw alidzk iego , w  k tó ry m  zim ą cho rzy  lu d z ie  m arzn ą . 
W ielu inw alidów  z p o w o d u  sw oich  sch o rzeń  w  ogóle 
n ie  m oże jeździć  fia tem  126p, bo op rzy rząd o w an i#  
m o n to w an e  p rzez  FSM  w y m ag a  zd ro w y ch  i s ilnych

rąk Roman STEFAŃSKI

Przedruk z „Gazety Wyborczej" n r  179 z  31 lipca br.

SUPERVISOR 
W BIURZE 

PEŁNOMOCNIKA

N

Rys. Marian Knobloch

ajbardziej gorący okres — wyścig 
z czasem, by terminowo złożyć 
wniosek o przyznanie statusu za

kładu pracy chronionej -  w zasadzie -  za 
nami. Nie wszystko poszło jednak tak 
gładko i w tak oczywisty sposób jak 
mogłoby.

Dopływały do nas aż nazbyt liczne 
głosy o iście bizantyjskim ceremoniale 
i wymogach stawianych przy rozpatry- 

,?2 waniu tych wniosków, szczególnie przez 
pewnego Supervisora NN.

Przy zatrudnianiu jednego inwalidy 
narządu wzroku wymagany był lekarz-

-okulista w przychodni, takoż psychiatra, 
przy choćby śladowym zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych z grupy neuro
psychiatrycznej. Można i tak. Za szczyt 
formalizmu uznać jednak należy odrzu
cenie kwestionariusza z miesięcznym ze
stawieniem stanu zatrudnienia osób nie
pełnosprawnych, gdzie poszczególne rub
ryki dzienne wypełnione były odnośnika
mi, bowiem stan zatrudnienia był taki jak 
wyżej i niezmienny. Kwestionariusz nale
żało wypełnić ponownie.

Czyż można dziwić się zatem, iż przy 
opisie tych przejść najłagodniejsze epitety 
jakie padały pod adresem Supervisora to: 
niekompetentny, nieżyczliwy, zarozu
miały i nadęty?...

Czyżby ten styl działania miał dodać 
jego Urzędowi większej powagi? (rhr)
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LISTY  
DO REDAKCJI

Z powodu permantnego braku miejsca na 
naszych łamach nie zamieściliśmy dotychczas 
nadesłanego do nas pisma z Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Kolo przy 
poznańskiej USI. Jest ono adresowane do b. 
ministra pracy -  J. Kropiwnickiego i jest 
krytyką przeprowadzonej rewaloryzacji eme
rytur i rent. W sposób bardzo klarowny i prze
konywujący polemizuje się w nim z ogranicze
niem możliwości zarobkowania tych osób, 
podając do jakich strat to doprowadza.

„Zastanowić się należy -  czytamy w piśmie
-  jaki sens ma decyzja, która nikomu nie 
przynosi pożytku a przeciwnie -  wszystkim 
zainteresowanym szkodzi? Już kiedyś inwali
dom i emerytom ustalono limity zarobków ale to 
było za komuny. Jaka ideologia przyświeca 
obecnej władzy przy tego rodzaju decyzjach -  
bo przecież ani chrześcijańska, ani narodowa!”

Autorzy pisma wyrażają nadzieję, na doko
nanie przez ministra zmian tych przepisów.

☆ ☆ ☆

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Życzliwych ze Zgorzelca przysłało do Redak
cji kopię listu w sprawie likwidacji barier 
architektonicznych, adresowanego do Mar
szałka Sejmu R.P. Oto jego duże fragmenty:

Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego dla 
osób niepełnosprawnych amatorsko zajmują
cych się działalnością artystyczną -  „Wągro- 
wiec'92" zwracają się z prośbą do Pana Mar
szalka o objęcie osobistym nadzorem prac

legislacyjnych nad nową Ustawą „Prawo Budo
wlane".

Nasza inicjatywa dotyczy umieszczenia bez
względnych zapisów w nowym Prawie Budow
lanym, dotyczącym projektowania i wykonawst
wa obiektów budowlanych użyteczności publicz
nej, mieszkalnych, szpitali, szkól, przedszkoli, 
służby zdrowia itp., uwzględniających wymogi 
osób niepełnosprawnych według szandardów eu
ropejskich.

Jesteśmy przekonani o tym, iż nadeszły czasy 
systematycznego likwidowania wszelkich ba
rier, spychających osoby niepełnosprawne 
na margines życia społecznego. Dość już upoko
rzeń (...)

Bolesnym problemem dla wszystkich niepeł
nosprawnych, jest stan istniejący. Praktycz
nie do wszystkich urzędów, szpitali, przychodni 
zdrowia, obiektów użyteczności publicznej,skle
pów itp., osoby te nie mają dostępu. Dotyczy to 
również wielkiej uciążliwości w poruszaniu się 
po ulicach, gdzie wysokie krawężniki stanowią 
bariery nie do pokonania.

Wymaga to pilnej, nadzwyczajnej regulacji 
prawnej, zmuszającej wszystkie lokalne władze, 
właścicieli obiektów lub ich gospodarzy, do 
pilnego usuwania istniejących barier. (...) Oso
by niepełnosprawne trzeba pilnie przekonać 
namacalnymi czynami, że nie są intruzami 
w swoich środowiskach. To musi się odmienić.

Panie Marszalku!
Z pełnym zaufaniem polecamy Panu len 

bolesny dla osób niepełnosprawnych, a wstyd
liwy dla kraju problem, licząc na pełne Pana 
zrozumienie i poparcie.

Powyższe pismo podpisane zostało przez 
pięcioosobową grupę inicjatywną.

PYTANIA  
DO REDAKCJI

W jald  sposób osoba nie posiadająca 
grupy inwalidzkiej, a  zatrudniona w za
kładzie pracy chronionej może uzyskać 
ulgę w podatku dochodowym  od osób 
fizycznych, z tytułu np. modernizacji, czy 
rem ontu m ieszkania? — z takim pytaniem 
zwróciła się do nas pani Michalska z S.N. 
„Gryf’ w Bygdoszczy.

Odpowiedź na nie okazała się rzeczywiś
cie bardzo trudna. Jak wiadomo zakłady 
pracy chronionej przekazują 90% środków 
z podatku dochodowego na zakładowy 
fundusz rehabilitacji, pozostałe 10% na 
PFRON.

Zatem Urząd Skarbowy nie może zaprze
stać z tego tytułu poboru podatku — jak ma 
to miejsce w stosunku do pracowników 
innych zakładów — bowiem środki te w ogó
le do niego nie trafiają

Natomiast osoba zdrowa nie ma moż
liwości skorzystania z zakładowego fundu
szu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
mimo, iż znajdują się na nim środki po
chodzące z podatku tej osoby.

Najprostszym vw/jściem byłoby stworzyć 
w spółdzielni odrębny fundusz, jednak obo
wiązujące prawo nie daje takich możliwości.

Pozostaje zatem jedyne wyjście: osoba 
zainteresowana powinna we właściwym 
Urzędzie Skarbowym złożyć umotywowany 
wniosek o wstrzymanie poboru podatku 
dochodowego, z tytułu przeprowadzonego 
remontu mieszkania, do wysokości kwoty 
wynikającej z przedstawionych rachunków
i z ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. W 1992 roku kwota minimalna 
odliczeń na te cele wynosi 4.956.000 zł zaś 
maksymalna — 49.560.000 zł.

Wówczas to Urząd Skarbowy może na
kazać pracodawcy (zakładowi pracy chro
nionej), by zaprzestał pobierania podatku 
dochodowego tej osobie, do określonej 
wysokości.

Inne pytanie brzmiało: czy osoba nie
pełnosprawna m a możliwość refundacji 
kosztów ponoszonych na cele rehabilita
cyjne, w tym na zakup przedmiotów 
ułatw iających żyde 1 kto zwrotu tych 
wydatków dokonuje?

Taka możliwość istnieje W przypadku 
pracownika zakładu pracy chronionej spra
wa jfct prosta — koszty te mogą i powinny 
być poniesione w całości, bądź częściowo 
z zakładowego funduszu rehabilitacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych 
nie pracujących lub zatrudnionych poza 
tymi zakładami, istnieje możliwość odlicze
nia tych wydatków od dochodu osiąganego 
przez podatnika.
Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Minis
tra  Finansów z dnia 21 grudnia 1991 
roku, w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. Nr 124 z 1991, 
poz. 553), konkretnie § 11 tego Rozpo
rządzenia.Rys. M. Rosik
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