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III Międzynarodowe Biennale Sztuki Osób Niepełnosprawnych

DOROBEK TWÓRCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

WKŁADEM W KULTURĘ NARODOWĄ
W piątkowe późne popołudnie 24 czerwca br. 

miał miejsce w salach hotelu „Forum” w 
Krakowie wernisaż trzeciego juz Międzynarodowego 
Biennale Sztuki Osób Niepełnosprawnych. To ważne 
wydarzenie doszło do skutku dzięki wytrwałej i kon
sekwentnej pracy Fundacji „Sztuka Osób Niepełno
sprawnych”, kierowanej przez Pana W ojciecha Ta- 
tarczucha, z którym nasza Redakcja ma zaszczyt 
współpracować.

Pracę tę bardzo wysoko ocenili zarówno obecni 
twórcy, jak i zaproszeni goście. Organizatorzy ubole
wali nad tym, iż nikt z Warszawy nie znalazł czasu by 
swoją obecnością uświetnić tę uroczystość, odczyta
no natomiast list gratulacyjny nadesłany przez Pełno
mocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - Panią Graży
nę Andrzejewską-Sroczyńską.

Z przyczyn organizacyjno - finansowych sama eks
pozycja była dość skromna, wystawiono bowiem tyl
ko po jednej pracy każdego autora, choć na Biennale 
napłynęło ich znacznie ponad pięćset. Mimo tego za
wierała ich ona ponad 250. Urządzona była natomiast 
z dużym profesjonalizmem i smakiem, zaś jej lokali
zacja udostępnia twórczy wysiłek osób niepełnospraw
nych szerszemu ogółowi.

Nie będziemy przytaczać protokołu posiedzenia 
Jury Biennale, uczyniliśmy to bowiem - wraz z ob
szernym komentarzem szefa Fundacji - w porzednim 
numerze „NS” . Zacytujemy natomiast fragment no
tatki zawartej w katalogu III Biennale .

Trzecie Biennale wniosło istotny element w ry
walizacji, który warto zacytować poza regulaminem: 
Celem Biennale jest propagowanie twórczości pla
stycznej osób niepełnosprawnych, będącej symbolem 
pełnej rehabilitacji i rewalidacji inwalidów przez sztu
kę. Organizatorzy - na wniosek „European Green 
Cripples ” - proponu ją, by ideą Biennale stało się ha
sło „ Ginąca Natura - Ginąca Europa”; coraz więcej 
osób z niesprawnościami pojawia się w wyniku ska
żenia ekologicznego Starego Kontynentu.

Wiele nadesłanych prac udowodniło, że przyjęcie 
takiego kryterium okazało się słuszne.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją Zarząd

Fundacji „Sztuka Osób Niepełnosprawnych" przyznał 
pierwsze stypendium twórcze, które otrzymała Pani 
Elżbieta Kuchta z Sosnowca. Będzie nim tygodnio
wy pobyt w Krakowie, gdzie artystka będzie imała 
możliwość odwiedzenia wybranych muzeów, galerii, 
zabytków i kościołów, a nawet pracowni profesjonal
nych plastyków.

Krakowska Fundacja - obok Stowarzyszenia Re
walidacyjnego „Atlas” z Katowic, które jest oficjal
nym reprezentantem organizacji Very Special Arts na 
Polskę - jawi się jako podstawowa instytucja (używam 
tego terminu świadomie) organizująca i promująca 
działalność osób niepełnosprawnych na niwie twór
czości artystycznej.
I niżej podpisanemu i wszystkim zaangażowanym w 
ten ruch wiadomo, że bywa to droga cierniowa. Jakże 
trudno przebić się i znaleźć zrozumienie instytucji po
wołanych do tzw. krzewienia kultury, zrozumienie dla 
edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej roli sztu
ki! Można czasem odnieść wrażenie, iż organizatorzy 
takich imprez jak opisywana przeszkadzają i robią na 
złość wytrawnym urzędnikom „od kultury i sztuki” ...

Mimo tych przeszkód działalność Fundacji „Sztu
ka Osób Niepełnosprawnych” powoduje, że twórczy 
dorobek osób sprawnych inaczej jest coraz szerzej po
strzegany jako immanentny i integralny element kul
tury i sztuki narodowej, do której wnosiły one, wno
szą i wnosić będą swoją cząstkę.

Ryszard RZEBKO
Zdjęcia: INA-PRESS
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Fundacja „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
ul. Zielna 41, 30-320 Kraków 
tel./48-12/ 67-00-99, fax /48-12/ 56-43-44
konto BGŻ OW Kraków 835035 -1414 - 2770

P owinniście prawie codziennie spotykać ich na 
ulicy. Wszakże według statystycznych obliczeń 

co dziesiąty człowiek to osoba niepełnosprawna. Jeże
li dojdą do tego ludzie starsi i na zasłużonym emeryc
kim wypoczynku - krąg ten wybitnie zwiększa się 
Każdy z nich ma prawo żyć normalnie: uczyć się, pra
cować, kochać, zakładać rodzinę. Tak-po prostu żyć!

Tymczasem widzicie ich niewielu. Najczęściej bo
wiem zamknięci są w domowych gettach, nie mając 
możliwości wyjścia na zewnątrz i wmieszania się w 
różnokolorowy tłum. Poza tym dochodzą do głosu inne 
przypadłości. Jednąz najczęstszych jest problem odrzu
cenia, kompleks niedowartościowania i niedocenienia. 
Wstyd, że są odmienni fizycznie i psychicznie od prze
ciętniaka. Szarego człowieka.

Czasami uciekają w swój świat wewnętrzny. Jakże 
piękny i radosny! Ten świat czyni z nich osoby nor
malne. Takie jak my sami.

Nie trudno zgadnąć, że świat, o którym mówimy to 
SZTUKA. I co oczywiste - tworzą rzeczy zwykłe i ge
nialne Piszą poezję i prozę, malują, komponują nie
powtarzalne sonaty. Znajdziecie i wśród nich nazwi
ska, które z pewnością przejdą do annałów polskiej 
historii sztuki. Chociażby Mieczysław Kosz czy Niki
for Krynicki.

Jest i druga, mniej znana strona medalu, To art-te- 
rapia. Leczenie sztuką. Powrót do dawnej sprawności, 
na przykład po wylewie mózgu, dzięki malowaniu. 
Nauka stawiania prostych kresek, dobierania kolorów, 
zapełniania białej płaszczyzny obrazu niespotykanie 
wrażliwymi pejzażami. Dojście do zdrowia właśnie 
poprzez uprawianie jednej z dyscyplin sztuki.

Prawda, jak dotychczas mało wiedzieliście o tym 
pas jonu jącym zagadnieniu9 Aby go przybliżyć, właśnie 
tutaj, w sercu polskiej kultury - Krakowie, powstała 
Fundacja „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Jeżeli 
chcecie im, tym INNYM artystom pomóc, nawiążcie z 
Fundacją kontakt. Zgłaszajcie sięjako przedstawiciele 
podobnych organizacji i instytucji, rozsianych po ca
łym świecie. Zgłaszajcie sięjako sponsorzy wystaw ma
larskich, wydawnictw poetyckich, płyt z nagraniami 
piosenek i utworów muzyki poważnej. Czekamy na 
każdy sygnał. Od Was, dla tych, których czasem nie 
dostrzegacie podczas porannego spaceru. A którzy prze
cież żyją pośród Was, tworząc również dzieła nieza
pomniane.

(.Z katalogu Biennale)

„NASZE SPRAWY” 3



W dniach 1 8 -2 0  kwietnia br. przebywała w Danii z 
oficjalną wizytą - na zaproszenie Ministra Spraw So

cjalnych Królestwa Danii pani Yvonnc IIerlov Andersen - 
polska delegacja, której przewodniczyła Sekretarz Stanu w Mi
nisterstwie Pracy i Polityki Socjalnej RP pani Grażyna An- 
drzejewska-Sroczyńska. W jej skład ze strony polskiej we
szli ponadto pani Barbara Grzelewska - dyrektor Biura Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 
pan Paweł Telecki - zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej RP od kilku lat 
współpracuje z Danią w zakresie pomocy społecznej i rehabili
tacji osób niepełnosprawnych.

Efekty wzajemnych kontaktów mają konkretny wymiar. Dla 
przykładu : propozycje duńskiej firmy „Atpos”. złożone 30 wrze
śnia 1993 r. realizacji kompleksowej ( urządzenia, budowa, itd.) 
placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, placówek integra
cyjnych. wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby do
mów opieki społecznej i zamówienia indywidualne. Główną 
ideą przyświecającą takim wspólnym przedsięwzięciom było 
stworzenie równocześnie dodatkowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Pilotażowe - póki co - placów'ki zweryfi
kują zasadność owych planów i podjętych działań.

nionej i możliwość podejmowania pracy zawodowej. Poza ofer
tami pracy dostępnej na „otwartym rynku" istnieją również moż
liwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na stanowiskach
o znacznie obniżonej wydajności -  w specjalnych zakładach 
pracy.

Zakładem pracy chronionej kieruje dyrektor, a jego działal
ność kontrolują wydział wojewódzki ds. osób niepełnospraw
nych i rady rodzin osób zatrudnionych, działające przy określo
nym zakładzie pracy.

Wizyta w Danii zakończyła się podpisaniem Protokołu w 
sprawie realizacji postanowień zawartych w umowie podpisa
nej w dniu 5 września 1991 r. pomiędzy MPiPS RP a Minister
stwem Spraw Socjalych Królestwa Danii. Protokół w sposób 
szczegółowy określa zakres i formy w-spółpracy. wynikające z 
podpisanej we wrześniu umowy. Jej przedmiotem - zgodnie z 
intencją wyrażoną w' Umowie - czyni się wymianę wiedzy i do
świadczeń oraz realizację wspólnych projektów gospodarczych 
w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, 
ich rehabilitacji zawodowej i społecznej. Strony uzgodniły, że 
wr okresie od czerwca 1994 r. do końca 1995 r. zrealizują m.in. 
następujące przedsięwzięcia : - wymianę wiedzy i doświadczeń 
w zakresie mechanizmów społeczno - ekonomicznych zatrudnia
nia osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy i szkolenia

DUŃSKI SYSTEM POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dniach od 7 - 16 lutego 1994 r. na zaproszenie firmy 

„Dcvelopoł”. przebywała w Danii deLegacja polska, która za
poznawała się z systemem opieki społecznej i pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Rozwiązywanie spraw o znaczeniu państwo
wym i prowadzenie polityki socjalnej należy tam do Minister
stwa Pomocy Socjalnej, w którym problemami osób niepełno
sprawnych zajmuje się wydzielony departament. Opieką i re
habilitacją zajmują się stosowne instytucje na poziomie woje
wódzkim i gminnym. Polityce państwa wobec osób niepełno
sprawnych przyświecają dwie zasady - integracji i solidarności 
społecznej. W konsekwencji odchodzi się od pomocy instytu
cjonalnej na rzecz zindywidualizowanej.

W celu utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnospraw
nych stosuje się ulgi dla pracodawców , wypłacając na przykład 
50% pensji przez cały okres zatrudnienia. Duński system opie
ki postrzega w rehabilitacji ważny instrument pełnej społecz
nej integracji, w czym ważną rolę spełniają zakłady pracy chro-

zawodowego, działalności organizacji pozarządowych, wspie
rania niepełnosprawnych przedsiębiorców, roli samorządu te
rytorialnego w' zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, 
ustawodawstwa w tym zakresie (wymiana aktów: prawnych).

Przewidywane są w zw iązku z tym staże i seminaria w Da
nii i w' Polsce, a w 1995 roku zacieśnienie współpracy między 
bliźniaczymi ośrodkami szkolenia zawodowego osób niepeł
nosprawnych (na terenie naszego kraju dotyczy to Konstanci
na. Radomia. Poznania. Ciechocinka. Warszawy).

Realizacja wspólnych projektów gospodarczych w dziedzi
nie rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywać się będzie 
m.in. poprzez wdrażanie programu „Centralna Kuchnia" w wy
branych polskich miastach (Stargard Szczeciński. Radom. Go
rzów Wielkopolski. Siedlce), organizację sieci wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, organizację uprawy „lasu energetycz
nego” jako jednej z form terapii zajęciowej (Radom. Gorzów. 
Szczecin), zakładanie integracyjnych placów zabaw dla dzieci 
w 3 -4  wybranych miastach Polski, tworzenie 3 - 4 centralnych 
pralni prowadzonych przez osoby niepełnosprawne (głuche), 
opracowanie programów' symulacyjnych miejsc pracy na pod
stawie dośw iadczeń duńskich i jego wdrażanie w dwóch pilo
tażowych ośrodkach.

Duńska firma „Atpos” będzie wspierać promocję wyrobów 
polskich zakładów pracy chronionej na rynku duńskim, a wspól
nie z firmą „Developol” pokryją koszty' pracy duńskich eksper
tów.

Podpisany przez Ministra Spraw Socjalnych Danii i Pełno
mocnika ds. Osób Niepełnosprawnych RP Protokół daje asumpt 
do konkretnych już działań w środowisku osób niepełnospraw'- 
nych.

Kazimierz KOWALSKIY vonne Herlov Andersen i G rażyna A ndrzejew ska-Sroczyńska 
jot. Mich u d  Altschul
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WYSTĄPIENIE DELEGATA FEDERACJI ZZPSI 
NA III KONGRESIE OPZZ

W dniach 27 -29 maja miał miejsce w Warszawie Kongres 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

które w roku bieżącym obchodzą swe dziesięciolecie.
Udział w nim brali również delegaci Federacji Związków Za

wodowych Pracowników Spółdzielczości Inwalidów.
Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty wystąpienia Stanisła

wa Bronza reprezentującego tę Federację, wystąpienia, które wy
głosi! on na Kongresie.

W 'ciągu kolejnych pięciu lat stan zatrudnienia w spółdziel
niach inwalidów i spółdzielniach niewidomych zmalał o ponad 60%. 
Wielu inwalidów znalazło się w skrajnej nędzy. Składały się na to 
przyczyny obiektywne i subiektywne. Do obiektywnych zaliczają 
się porwanie się więzi kooperacyjnych, zaloty płatnicze na sku
tek krachu wielu państwowych podmiotów gospodarczych. Do su
biektywnych : brak umiejętności szybkiego przystosowania się do 
nowych reguł gry ekonomicznej, zmiany asortymentów produkcji, 
umiejętności współdziałania kierownictw spółdzielni i rad spół
dzielni ze związkami zawodowymi, nieodpowiedzialne decyzje Sej
mu. likwidacje central związków spółdzielczych. Pod hasłami li
kwidacji gett inwlidzkich praktyka pięciu lat przemian nie potwier
dziła zarzutów stawianych spółdzielczości inwalidów. Dzień dzi
siejszy to około 500 spółdzielczych zakładów pracy chronionej i 
300 prywatnych zakładów pracy chronionej, zatrudniających jed
nak zaledwie 150 tysięcy w tych 800 zakładach pracy chronio
nej. .../

Dzięki tej ustawie (chodzi o ustawę z 9 maja 1991 roku - red.) 
wspierane są zakłady pracy chronionej, tworzone są stanowiska 
pracy w wielu podmiotach gospodarczych i wielu urzędach i insty
tucjach. Nasze działanie to ciągła troska o to, by inwalida czul się 
upodmiotowionym obywatelem naszego państwa, aby nie był spy
chany do roli żebraka, bądź człowieka wiszącego u klamki komórek 
pomocy społecznej.
I ważamy. że mimo trudnej sytuacji inwalida musi mieć stworzone 
warunki do godnej pracy, dlatego też liczymy na solidarne popar
cie ze strony Kongresu, jak również Federacji zrzeszonych w OPZZ. 
Przypominam, że w roku 1989 pod patronatem ówczesnego Prze
wodniczącego OPZZ kol. Alfreda Miodowicza odbyła się wielka 
narada zorganizowana z udziałem naszej Federacji, w ośrodku re
habilitacyjnym w Wągrowcu kolo Poznania, na której szeroko były 
omawiane postulaty inwalidów dotyczące ich praw obywatelskich, 
rozszerzenia sfery rehabilitacji zawodowej przez tworzenie stano
wisk pracy chronionej, włączenia się państwowej i społecznej in
spekcji pracy do walki o likwidację zmniejszenia wypadków przy 
pracy. ...

hederacja nasza stoi na gruncie związku zawodowego party- 
cypacyjno - roszczeniowego. Wynika to z  naszej specyfiki, gdyż 
jesteśmy spółdzielczymi zakładami pracy chronionej. Jesteśmy jed
nocześnie właścicielami spółdzielni i pracodawcami, a zatem naj
pierw działamy na rzecz wytwarzania dobrze i tanio, a następnie 
sprawiedliwego podziału wytworzonej wartości, stąd jesteśmy rów
nież przeciwko strajkom./.../

kończąc swoje wystąpienie wnioskuję w imieniu Federacji ZZ- 
PSI, żeby nowo wybrana Rada OPZZ dwa razy w roku omówiła 
problemy inwlidów i osób niepełnosprawnych, zarówno tych grup, 
które są w wieku aktywności zawodowej, jak również tych, którzy 
zaliczają się do weteranów pracy i dla których jedynym utrzyma
niem jest emerytura lub renta. Wnioskujemy o przyjęcie rezolucji, 
która zwracałaby się do organów władzy i administracji o zaha
mowanie likwidacji uprawnień osłonowych zakresie zatrudnia
nia. wynagradzania, możliwości korzystania ze świadczeń lekar
skich i bezpłatnego dostępu do lekarstw ciężko poszkodowanym 
inwalidom.

Wystąpienie prezesa Zarządu PFRON 
Andrzeja Pałki na Walnym Zebraniu KIG-R.

Dziękując za zaproszenie na Walne Zebranie KIG-R 
chciałbym zapewnić, iż zakłady pracy chronionej 

były, są i będą w centrum uwagi PFRON i Pełnomocnika. 
Zagadnienia prezentowane przez Izbę są nam szczególnie bli
skie również z tego powodu, że zrzesza ona jednostki o różnej 
formie własności./.../

Z wielką satysfakcją odebraliśmy jako Zarząd Funduszu 
poparcie Izby dla działań zmierzających do zmiany try bu jego 
prac. Te nowe metody pracy sprowadzają się do rzeczy wcale 
nie odkrywczych, do rzeczy dość prostych i oczywistych. Mia
nowicie: odchodzimy od rozdawania pieniędzy na rzecz limi
tów' i na rzecz konkursu ofert. To będzie wytyczało charakter 
i kierunek naszej pracy'. Konkurs wygra ten pracodaw ca, który 
zaproponuje stanowiska szczególnie społecznie potrzebne, po 
drugie ten, który' zaproponuje je  tańsze, tzn. tworząc je  będzie 
chciał mniej pieniędzy od PFRON /.../.

Limit jest rzeczą oczywistą, ponieważ skończy ! się rów
nież mit o tym, że kasa Funduszu jest niezgłębiona, środki są 
bardzo ograniczone. Te limity' będziemy tworzyć i ustanawiać.

W roku bieżącym wprowadzimy nowość ale również oczy
wistość -  chcemy aby plan finansowy Funduszu powstał we 
wrześniu, natomiast decyzje związane z wydawaniem picnię-

ZM IANA TRYBU PRAC PFRON

dzy na rok 1995 zapadną już w październiku, listopadzie. Za
tem potencjalni biorcy Funduszu mogą już w roku bieżącym 
wiedzieć na co mogą liczyć w roku przyszłym /.../

Z g łoszen ia do tzw . konkursu ofert przyjm ow ać 
będziemy w okresach kwartalnych -  na I kwartał 1995 roku 
WOZiRON-y przyjmować będą zgłoszenia od października 
tego roku. a potem kolejno na dalsze kwartały.
Zakładamy, że ten plan Finansowy Fuduszu opracowany zna
komicie wcześniej niż dotychczas, pozwoli nam na racjonalne 
przygotowywanie się do realizacji określonych programów. 
Umożliwi też właściwe przygotowanie się pracodawcy.

Jestem przekonany, że w tym planie finansowym wspo
maganie zakładów' pracy chronionej znajdzie swoje poczesne 
miejscc.Na pewno nie potrafimy zaspokoić wszystkich potrzeb 
zakładów pracy chronionej, byłoby zatem rozsądnym opraco
wanie własnego systemu wspomagania tych zakładów. Nie 
chcę Państwa przekonywać tutaj do tradycji, natomiast po
zwoliłem sobie wystąpić do Prezy dium Rady Izby, jak i za
rządu KZRSIiSN z propozycją przemyślenia utworzenia scen
tralizowanego funduszu rehabilitacyjnego. Zakładowy fundusz 
rehabilitacyjny, jego wykorzystanie, wygląda aktualnie źle w 
ocenie zewnętrznej. Średnic jego wykorzystanie sygnalizowane 
przez GUS i różne kontrole kształtuje się na poziomie od jed
nego procenta do siedemdziesięciu kilku /.../
Niewielkie wykorzystanie środków zakładowego funduszu 
może zrodzić u decydentów chęć zmniejszenia naliczeń na ten 
fundusz. Odbyłoby się to z wielką szkodą tak dla zakładów, 
jak i zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych. Przy tym

c.d. na str. 7
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PROSTO Z GDAŃSKA

Z aczęło się dość nieszczęśliwie. Po dotarciu do nadmor
skiego miasta, gdzie narodziła się „Solidarność” okazało 
się, iż będą kłopoty z zakwaterowaniem. Nie, żeby nie 

było miejsc, ale nikt nie wziął pod uwagę faktu, iż rzeczywiście, 
na zlocie pozarządowych organizacji może zjawić się facet na 
wózku. Chociaż wcześniej fakt ten anonsowałem. Próbowano 
porozumieć się z internatem szkoły, której dyrektor też używa 
wheelchaira. Okazało się jednak, że spanie jest na czwartym 
piętrze, zaś dyrektora młodzież tak autentycznie kocha i ceni, że 
spełniając rolę elewatora nosi go po piętrach bez trudności.

Zapytany na okoliczność tak dziwnego faktu przedstawiciel 
organizatorów Piotr Pawliszcze zdołał jedynie zauważyć, że
o windzie w tym pedagogicznym przybytku -  kształcącym 
notabene pracowników socjalnych, mających do czynienia 
z disabled -  mówi się od 3 lat. Od takiego też czasu założono 
odpowiednie papiery w miejscowym Ośrodku. I co? I nic. 
Dokumenty leżą, ja  zaś musiałem poznać smak ekskluzyw
nego hotelu, który odbije się trudnościami finansowymi, z ja 
kimi borykał się będę 
przez następnych kilka 
miesięcy.

Otwierając obrady pier
wszego Forum Inicjatyw Pozarządowych poseł Unii Wolności 
Jacek Kuroń powiedział, że w zasadzie nie tworzymy nic 
nowego. „Udanie powielając przyjęte w demokracjach stereo
typy” -  jak słusznie zresztą zauważył. Idea jest następująca. 
W strukturze państwa działają władze, realizujące na różnych 
szczeblach założenia, przyjęte przez parlament. Niejako równo
legle rozwija się sieć działalności samorządowej lokalnych 
władz, wybierających do pracy te tematy, które na danym 
obszarze wydają się najbardziej palące. Niejako w ten plaster 
miodu-niekiedy uzupełniający się, niekiedy krzyżujący, niekie
dy wręcz zwalczający wkraczają rozmaitego typu organizacje 
i stowarzyszenia. Od tych bardzo ogólnych -n p . zwolenników 
pokojowych rozwiązań politycznych, do tych czasami śmiesz
nych -  np. Towarzystwa Popierania Kotów Angorskich...

Dobrze skonstrowana struktura państwowa, za jaką chcieli
byśmy się uważać -  wybiera z grona stowarzyszeń te, które 
w jakiś sposób mogłyby zastąpić lub uzupełnić robotę urzęd
ników. Owe skojarzenia -  nie bez racji jedna z gazet po
pierających akcję nosi nazwę „Asocjacje” -  budują tkankę 
kolejną. „Jej zalet -m ówi kolejny poseł Michał Boni -jest kilka. 
Oparcie o społeczną inicjatywę zmniejsza konieczność budowa
nia kadry etatowej. Bezpośrednia kontrola likwiduje nadużycia. 
Wreszcie nigdzie lepiej nie da się wykorzystać dolara, funta lub 
złotówki. Bez barier podatkowych lub naliczeń pośrednio 
ekonomicznych docierają one do adresata. „Całe” -  mnożą 
ilość je wykorzystujących” .

Janusz Calęziak współprzewodniczy zespołowi czwartemu 
pomoc społeczna, samopomoc, sam przewodzi gdańskiemu 
ośrodkowi pomocy. „Martwi wciąż zmieniająca się sytuacja 
prawna. Na przykład -  w dziedzinie podatkowej. W innych 
krajach jest jeden przepis, mówiący o darczyńcy, który kwoty 
ofiarowane odlicza sobie od podatku. W Polsce sytuacja po 
wprowadzeniu VAT-u, odprowadzanego od kwot dawanych na 
organizacje charytatywne, doprowadziła nas do bram absurdu.

Ważnym czynnikiem staje się sprawa informacji. Nie tej 
lukierkowej, ale pogłębionej. Pogoń dziennikarzy za sensacją 
gubi problem. Albo sprawa wolontariatu. Gdzie indziej hołu
bionego, u nas -  zgodnie z Kodeksem Pracy, w zasadzie 
zabronionego. Wiem, że mentalność ludzka uległa zasadniczej 
zmianie -  świadczy o tym chociażby ilość uczestników naszego 
Forum. Pora, żeby za tym poszły i przepisy.

Ela Karwowska cieszy się, że Elbląska Rada Konsultacyjna 
Osób Niepełnosprawnych zdobyła sobie pozycje w pejzażu 
miasta. Że załatwiła sporo spraw, do tej pory właściwie nie do 
odkręcenia. Ich sukcesy -  które skrzętnie notuje -  mogłyby być 
drogowskazem dla innych, podobnych grup. A więc: opiniują 
projekt każdej uchwały Rady Miejskiej i Zarządu, który może 
mieć wpływ na sytuację niepełnosprawnych. Zgłaszają i for
mułują dla zarządu wnioski dotyczące inwalidów. Czuwają
-  niezwykle ważna kwestia -  podkreśla moja rozmówczyni 
-n a d  realizacją programów, uchwalonych przez Radę Miejską. 
Stworzyli bazę informacji o środowisku osób niepełnospraw
nych i instytucjach, pracujących na rzecz tegoż. Mają decydują
cy głos w rozpatrywaniu pojedyńczych wniosków osób nie
pełnosprawnych, skierowanych na ręce Prezydenta Grodu.

Wypowiedź krakowianki Marii Wolczyńskiej adresowana 
została konkretnie. Chodzi o toczącą się od 3 lat batalię o Kartę 
Praw Osób Niepełnosprawnych. Jest to niezmiernie ważne 
przedsięwzięcie. Ustala ono bowiem niejako konstytucyjne 
usytuowanie inwalidów. Co ciekawe — inicjatywy oddolne,

o jakich na FlP-ie mówi
ło się bardzo wiele, i bar
dzo dużo, wykreowały 
kilka projektów, które 

miały trafić pod obrady Sejmu. Ze strony rządowej osoba 
odpowiedzialną była Joanna Staręga-Piasek. Wtedy -  wice
minister, obecnie posłanka.

„Musimy walczyć o swoje prawa. Nikt nie da ich nam od 
razu. A co z Kartą? -  pyta Wołczyńska. „Nic się nie dzieje”
-  odpowiada Staręga-Piasek. Ludzie biją brawa. Długie. Dla 
kogo?

★ ★ ★

W foyer Teatru Wybrzeże, gdzie toczyły się obrady, wiszą 
prospekty reklamujące poszczególne organizacje. Poseł Henryk 
Wujec zatrzymuje się nad jednymi dłużej, drugie mija nieledwie 
biegiem. „Przyglądam się inicjatywie prowincji. Siłą samorządu 
będą lokalne inicjatywy. Bez nich zwiędnie ta podstawowa baza 
demokracji. Napęd społeczeństwa obywatelskiego”.

Wojciech TATARCZUCH

WAŻNE ADRESY
Centrum Informacji Dla Organizacji Pozarządowych BORDO, 
ul. Piękna 24/25; 00-542 Warszawa, tel. 625-09-56

Forum Inicjatyw Pozarządowych, ul. Żurawia 6/12 pok. 524; 
00-503 Warszawa, tel. 625-13-56

Regionalne Ośrodki Wspierania Organizacji Pozarządowych; 
Warszawa, ul. Nowolipie 25b, tel. 38-39-82, dla Ciechanowa, 
Ostrołęki, Łomży, Białegostoku, Siedlec, Warszawy, Płocka, 
Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego, Włocławka i Łodzi

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51, tel. 32-37-12, dla Elbląga, Olsztyna, 
Suwałk, Torunia, Bydgoszczy, Słupska, Koszalina, Gdańska 
i Szczecina

Poznań, ul. Kraszewskiego 8, tel. 41-15-15, dla Poznania, 
Konina, Kalisza, Zielonej Góry, Leszna, Gorzowa i Piły

Lublin, ul. Lubomelska 1-5, tel. 72-45-24, dla Lublina, Rado
mia, Bielska Białej, Chełma, Tarnobrzega, Zamościa, Rzeszo
wa, Przemyśla i Krosna

Katowice, ul. Orkana 7a, tel. 51-33-00, dla Katowic, Opola, 
Krakowa, Częstochowy, Nowego Sącza, Kielc, Tamowa i Wał
brzycha

m m m
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dokończenie ze str 5
Wystąpienie Andrzeja Palki na Walnym Zebraniu KIG-R
niewielkim wykorzystaniu zakładowego funduszu obserwu
jemy również zjawisko niezaspokajania samych pracowni
ków w pewne elementarne potrzeby, np. w dostępność do to
mografów. rezonansów, itd. /.../

PFRON będzie szczególnie chętnie wspomaga! finanso
wo przedsięwzięcia wspólne, na wspólne cele, nie pojedyn
czych zakładów' lecz ich grup. Będziemy wspierać wspólne 
przedsięwzięcia branż, regionów, natomiast będziemy się sta
rać odchodzić od idei pojedynczego wspomagania. Wynika 
to z tego. iż zauważamy pewne niepokojące zjawiska -  za
kłady z jednej branży nie ustalają wspólnej strategii głównie 
w zakresie inwestowania. Zauważamy już. że często kupo
wane są te same maszyny, te same urządzenia, niedługo sami 
sobie zrealizują Państwo skuteczną konkurencję między sobą. 
Nic o to nam przecież chodzi.

Będziemy również wspierać wszystkie te przedsięwzię-

gólnie wśród spółdzielczych zakładów pracy chronionej -  pew 
nej podejrzliwości wobec spółek, holdingów' i podobnych orga
nizacji gospodarczych/.../ Sądzimy, że wytłumaczenie ich istoty 
to wielce ważne zadanie dla KIG-R i KZRSIiSN; należy wal
czyć z tego typu szkodliwymi poglądami.

Sądzimy również, że wielce niekorzystnym zjawiskiem jest 
ciągle jeszcze niestabilność systemu zarządzania i to dotyczy 
niestety spółdzielni inwalidów. W ostatnim okresie mamy sy
gnały o jakby powrocie do pewnych niedobrych tradycji: z nie
zrozumiałych powodów' odwołuje się i wymienia kierownic
twa. Odchodzą ludzie, którzy mieli jakąś koncepcję, którzy 
wzięli np. pieniądze z PFRON, uzyskali akceptację na ten kie
runek działań i nagle tych ludzi nie ma, a nowe ekipy mają już 
inną receptę na życie. W związku z tym chciałem poinformo
wać. iż w nowych zasadach kredytowych stosowanych przez 
Zarząd Funduszu będzie uwzględnione następujące działanie.

ZMIANA TRYBU PRAC PFRON )
cia. które wynikają z łączenia kapitałów' i z łączenia organi
zacyjnego. Z prz\krością obserwujemy -  na szczęście rzad
kie -  przy padki, które sprowadzają się do zjawiska następu
jącego. W jednej miejscowości jest firma, która ma dobre lo
kale ale nie ma co produkownć. a równolegle obok istnieje 
draga firma, która ma receptę na życie, wie jak produkow ać i 
sprzedać, a jednocześnie nie ma lokali. Jedna stara się o po
moc z Funduszu na restrukturyzację, a więc uruchomienie no
wej produkcji, a draga stara się o pomoc na wybudowanie 
nowych pomieszczeń. Będziemy zatem wspierać głównie 
przedsięwzięcia wspólne. Nie należy’ przez to rozumieć, że 
przestaniemy reagować na wnioski indywidualne. Móyvię tu
o pewnej polityce, pewnych kierunkach działania.

Jesteśmy proszę Państwa wielce, absolutnie yvielce zain- 
tcrcsoyy ani związkami kapitaloyyymi. Chcielibyśmy zobaczyć, 
że yyołne -  choćby' nicyyielkie -  środki, jakie zakłady pracy 
chronionej niezależnie od formy yvlasności posiadają, są łą
czone.

Chylę tutaj czoło przed moim przedmóyvcą (chodzi o Jana 
Tomczaka -  przyp. red.), który -  jak mi się wydaje -  uprze
dził moje yyystąpienie i znakomicie poruszy ł dyvie kyvestie, 
mianowicie: kyyestię wzajemnej informacji o naszych możli- 
yyościach i sprawy tych yyJaśnie kontaktóyy wzajemnych na
tury gospodarczej i kapitaloyy ej.

Wiclcc bolejemy nad panującą jeszcze atmosferą -  szcze-

Finna. która weźmie kredyt z PFRON, a która bez uzgodnie
nia z Funduszem dokona zmiany kieroyynictwa, będzie zobo
wiązana do natychmiastoyyego zwrotu tego kredytu. My nie 
chcemy wpływać na to, kto kieruje firmą, ale chcemy wiedzieć, 
że to kieroyvanie ma stabilny charakter /.../ Zmiany w kadrze 
kieroyyniczej muszą być gruntownie przemyślane, wtedy oczy- 
yyiście nie będziemy żadnych konsekwencji wyciągali. /.../

By nie zabrzmiało to zbyt katastroficznie chciałbym po- 
yyiedzieć. iż z yyielkim zadowoleniem obseraujemy poprayyę 
sytuacji gospodarczej, ekonomiczno-finansoyvej zakładów pra
cy chronionej. Nasze analizy , jakie przeproyvadza Dział Re
strukturyzacji Państyvowego Funduszu, yyskazują na poprayvę 
yyynikóyy działalności tych zakładów. Ta sytuacja jest lepsza 
niż w zakładach państwowych.

Nieskromnie przypuszczamy, że jest to róyynież efekt dzia
łalności PFRON i jego systemu wspomagania. Przede yvszvst- 
kim sądzę, że jest to znakomite znalezienie się zakladóyy pracy 
chronionej w gospodarce iynkoyvej. To bardzo cieszy.

Dla wszystkich kierunków działań zmierzających do po- 
prayvy sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładów pracy chro
nionej. a przede yyszystkim dla tych działań, które spoyvodują 
zwiększenie ilości stanoyvisk pracy dla osób niepelnosprayy- 
nych deklaruję -  w imieniu Pełnomocnika i Zarządu Funduszu
-  jak najdalej idące poparcie. Mam nadzieję, iż potrafimy spro
stać Państwa oczekiyvaniom.

OD RED AKCJI
* Przepraszamy za brak zapoyyiadanej yy poprzednim numerze „NS" relacji z Targów ..Wszy

stko dla niepełnosprawnych” . Ich organizator „INTEREDAM” z Zamościa przełożył tę edycję 
targową na yyTzesicń tego roku. ze yy zgłędu na nicyy ielkie zainteresowanie eksponentów, których 
zgłosiło się zaledwie kilkunastu.

* Krakowska inicjatywa prowadzenia na naszych lamach » Kącika Samotnych Serc « spotkała się ze sporym pozytyw
nym odzewem Czytelnikóyy . Padały różne propozycje, które były zgodne w jednym zakresie — nie powinien on dotyczyć 
yyylącznie osób niepełnosprawnych.

Spróbujemy zatem -  po rozpraćoyyaniu jego formuły -  uruchomić taką stałą rubrykę, sądzimy, że dobrym terminem 
rozpoczęcia będzie wrzesień br.
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KOMUNIKACJA DLAO tym, że komunikacja samochodo
wa, kolejowa, tramwajowa itp. 
ułatwia ludziom życie, nie trzeba 

nikogo przekonywać. W przypadku osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza z dysfunk
cją narządu ruchu, stanowi ona niekiedy 
warunek normalnego przemieszczania 
się, korzystania z obiektów publicznych
-  życia w społeczeństwie. W jaki sposób 
rozwiązywać w naszym kraju problemy 
komunikacji osób niepełnosprawnych, 
które narosły wskutek wieloletnich zanie
dbań peerelowskich rządów?

Mam przed sobą opublikowany przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych -  Dział Inicjatyw 
i Rozwoju -  program (propozycję pro
gramową) komunikacji na rzecz osób 
niepełnosprawnych wiatach 1994/95. Po
nieważ jest to propozycja rozwiązywania 
kłopotów z przemieszczeniem się osób 
niepełnosprawnych środkami masowej 
komunikacji, warto poświęcić jej trochę 
miejsca na łamach „Naszych Spraw” .

O problemach komunikacji osób nie
pełnosprawnych informowaliśmy już 
Czytelników kilkakrotnie, przybliżając 
rozwiązania podejmowane w różnych 
miastach, w celu przewożenia osób nie
pełnosprawnych systemem bus-taxi. Dla 
niego -  jak wiadomo -  poprzedni prezes 
PFRON mgr Zbigniew Milek podpisał 
z firmą Tradex-Kulczyk umowę na zakup 
mikrobusów marki Volkswagen. W sys
temie bus-taxi chodzi przede wszystkim
o rozwiązywanie kłopotów komunikacyj
nych mieszkańców aglomeracji miejs
kich, w których stosowna infrastruktura 
ułatwia życie w pełni fizycznie sprawnym 
osobom, ale stawia wiele przeszkód na 
drodze osób niepełnosprawnych.

System bus-taxi funkcjonuje obecnie 
w 17 wojewódzkich miastach i ośrod

kach: Warszawa, Białystok, Radom, Ka
towice, Łódź, Gdynia, Związek Komuni
kacji Międzygminnej w Jaworzu, Toruń, 
Kraków, Olsztyn, Lublin, Szczecin, Wał
brzych, Legnica, Ciechanów, Włocławek, 
Suwałki, Słupsk. Rozdysponowano na 
ten cel -  jak informuje kierownik Działu 
Inwestycji i rozwoju PFRON Tomasz 
Olszewski -  295 samochodów, a zapo
trzebowanie opiewa na ok. 3,5 tys., włą
czając potrzeby indywidualnych ośrod
ków typu warsztaty terapii zajęciowej, 
szkoły, ośrodki szkoleniowo-rehabilita
cyjne.

PFRON oddaje zarządowi miasta, 
z którym podpisuje umowę, mikrobus 
w dzierżawę nieodpłatną, pokrywając do
datkowo ubezpieczenie samochodu. Za
rządy miast lub gmin ustalają ceny prze
jazdów, dobierają według własnego roze
znania (konkurs, przetarg, wybór part
nera według rozeznania jego usług itp.) 
przewoźnika. Musi on spełniać określone 
warunki, bowiem w systemie bus-taxi 
kierowca przyjeżdża na wezwanie, ma 
obowiązek pomóc klientowi wydostać się 
z domu, wsiąść do auta itd. Rola PFRON 
kończy się w momencie podpisania umo
wy o dzierżawę z władzami miasta lub 
gminy. Podkreślam to, gdyż pewne kont
rowersje w środowisku budzą zróżnico
wane ceny na przejazdy — na przykład 
w Toruniu klient płaci 2 tys. zł w mieście 
i 6 tys. poza miastem, w Łodzi 30 tys. na 
godzinę bez względu na rodzaj trasy, 
w Warszawie 4 tys. za kilometr, przy 
czym system bus-taxi nie jest w tym 
mieście dotowany.

Wydzierżawianie busów zarządom 
miast jest korzystniejsze - ja k  stwierdzają 
kierownik w Dziale Inicjatyw i Rozwoju 
oraz dyrektor tegoż działu w PFRON
-  panowie Tomasz Olszewski i Krzysztof 
Krzywicki-ponieważ odpada wiele kosz
tów w przypadku darowizny (40% poda
tek). PFRON rezerwuje sobie możliwość 
kontroli eksploatacji pojazdu, zasadności 
jego wykorzystania (np. Bydgoszcz zgło
siła zapotrzebowanie na pojazdy, ale ich 
nie otrzymała, ponieważ nie uzasadniła 
ich wykorzystania). Miasta i inne ośrodki 
otrzymują pojazdy bezpłatnie w użytko
wanie, ponosząc jedynie koszty bieżącej 
eksploatacji (kierowca, paliwo, napra
wy). Pojazdy te pozwalają na transport 
osób niepełnosprawnych w relacji drzwi 
domu-miejsce docelowe o każdej porze, 
na telefon.

Pojazdy marki Volkswagen-Transpor- 
ter obsługują również stosowne ośrodki, 
jak szkoły integracyjne, specjalne, domy 
pomocy społecznej, specjalne ośrodki 
szkoleniowo-rehabilitacyjne i inne. Także 
w tym przypadku PFRON dokonuje za
kupu samochodów i ponosi koszty zwią
zane z ich dostosowaniem do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Pytani o kryteria przyznawania samo
chodów miastom i ośrodkom panowie 
Krzywicki i Olszewski stwierdzają, że 
brane są przede wszystkim pod uwagę 
następujące względy: w przypadku miast 
-jego wielkość (ponad 100 tys. mieszkań
ców) i plan wykorzystania opracowany 
przez władze miasta. Tak więc Warszawa 
ma 12 busów, Łódź 11, Kraków 8, Szcze-

REZOLUCJA 
III Kongresu OPZZ

w sprawie osób niepełnosprawnych
III Kongres OPZZ stwierdza z satysfakcją, 

że w  okresie minionych czterech lat zostało 
w  naszym kraju wprowadzonych w  życie 
wiele rozwiązań organizacyjno-prawnych, 
postulowanych przez II Kongres OPZZ, które 
sprzyjają poprawie warunków życia i pracy 
osób niepełnosprawnych.

Ważne wsparcie dla aktywizacji środowis
ka osób niepełnosprawnych stanowi ustawa 
z dnia 9 maja 1991 r„ tworząca warunki do 
ich zatrudniania oraz zachęty dla indyw idua
lnej przedsiębiorczości, a utworzony na m o
cy tej ustawy urząd Pełnomocnika do Spraw  
Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych zapewniają warunki do rozwoju i m o
dernizacji zakładów pracy chronionej, prze
ciwdziałając narastaniu bezrobocia w  tym  
środowisku.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
zgodne współdziałanie przedstawicieli 
wszystkich nurtów ruchu zawodowego  
działającego w  środowisku niepełnospraw
nych w  rozwiązywaniu jego niełatwych pro
blemów.

Podkreślając konieczność utrwalania ko
rzystnych przemian i rozwiązań w  stosunku 
do środowiska osób niepełnosprawnych III 
Kongres OPZZ domaga się od Parlamentu 
i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej:
-  szybkiego ratyfikowania, w  roku jubileu

szu 75-lecia M OP, Konwencji Nr 159  
dotyczącej zawodowej rehabilitacji inw a
lidów oraz dostosowania krajowych norm 
prawnych do rozwiązań międzynarodo
wych,

-  pilnego i jednoznacznego określenia usta
w ow ego zakresu obowiązków i odpow ie

dzialności organów władzy państwowej, 
administracji rządowej i samorządu teryto
rialnego za zapewnienie godnych w arun
ków  życia i pracy osobom niepełnospraw
nym,

-  niezwłocznego zrównania zobowiązań 
wszystkich pracodawców, także budżeto
wych zakładów państwowych i kom unal
nych, do zatrudniania osób niepełnospra
wnych,

-  zapewnienia trwałych rozwiązań ekono- 
m iczno-prawnych, umożliwiających reali
zację zadań rehabilitacyjnych przez zakła
dy pracy chronionej,

-  opracowania i wdrożenia programu edu
kacji osób niepełnosprawnych,

-  ustanowienia renty socjalnej dla ciężko 
poszkodowanych inw alidów , nie posia
dających uprawnień ubezpieczeniowych.
111 Kongres OPZZ oczekuje, że władze

państwowe, decyzje i ustalenia dotyczące 
warunków życia i pracy osób niepełnospra
wnych będą podejmować w  porozumieniu 
z organizacjami związkowym i reprezentują
cymi to środowisko.

8 „NASZE SPRAWY”



OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
cin 7, Białystok 5, Lublin 5, Toruń 4 'Id. 
Dla pozostałych ośrodków zakupów do
konuje się biorąc pod uwagę następujące 
kryteria: na pierwszym miejscu dzieci 
i młodzież (szkoły specjalne, ośrodki itp.), 
na drugim domy opieki społecznej, na 
trzecim warsztaty terapii zajęciowej. Ge
neralnie nie przyznaje się zakładom pra
cy. a więc spółdzielniom, prywatnym za
kładom pracy chronionej.

Na marginesie. Rodzi się wątpliwość, 
co do takiego trybu uszeregowania po
trzeb, ponieważ stosowna ustawa mówi
0 zatrudnianiu i rehabilitacji osób nie
pełnosprawnych przede wszystkim, a do
piero potem o działaniu na rzecz resortów 
zdrowia, edukacji, opieki socjalnej itp., 
które frr.dusze na te cele powinny czer
pać z budżetu państwa, jako że osoby 
niepełnosprawne -  o czym wielokrotnie 
pow tarzały -  są również podatnikami
1 na równi i  innymi obywatelami tworzą 
ien budżet.

? ’any usprawnienia komunikacji osób 
niepełnosprawnych są ambitne - ja k  mo- 
żn: wnosić z wypowiedzi pana Olszew
skiego -  pragnie on bowiem stworzyć 
globalny system komunikacji dla tych 
osób w Polsce.

Jego zdaniem nie sprawdza się nato
miast założenie rozwiązywania proble
mów komunikacji przy użyciu autobu
sów, które przekazano już ze środków 
PFRON kilku miastom w Polsce. Naj
więcej, bo lOsztul Jest eksploatowanych 
we Wrocławiu, a potrzeby wynoszą 25-30 
pojazdów.

Najbardziej zainteresowani są -  jak 
nożna sądzić z analizy stosownych doku

mentów-wykonawcy autobusów, a więc 
Jelezańskie Zakłady Samochodowe, któ
re realizują w ramach porozumienia za
wartego pomiędzy PFRON i JZS Jelcz 
zamówienia na 50 autobusów przystoso
wanych do przewozu osób niepełnospra
wnych. Oferty dostosowania ze środków 
PFRON pojazdów do tych przewozów 
składają także zakłady „Autosan” w Sa
noku, również oferują swe pojazdy Mer
cedes, Scania i Dab.

Propozycje rozwiązywania problemów 
komunikacji osób niepełnosprawnych 
zawierają również wyliczenia kosztów na 
lata 1994^-1995.1 tak krajowa produkcja 
autobusów z Jelcza wymaga 30% udziału 
ceny autobusu, kosztu windy, oprzyrzą
dowania, co opiewa na kwotę 40 mld 
złotych. Produkcja autobusów podmiejs
kie!: i specjalistycznych z windą marki 
...A utosan” -  40 mld zł. Krajowy montaż 
autobusów niskopodłogowych dla ko
munikacji miejskiej firmy Scania, Dab, 
Mercedes (50 sztuk) — 55 mld zł. Na 
środki transportowe dla odbiorców in
dywidualnych (ośrodki rehabilitacyjne,
•. a kłady terapii zajęciowej, szkoły specjal
ne, zakłady pomocy społecznej) -  30 mld 
zł. Wdrażanie systemu BUS-TAXI w celu

przewozu osób na wózkach inwalidzkich 
(ubezpieczenie pojazdów, podatek od 
środków tiansportu, reklama) -  6,5 mld 
zl. Potrzeby opiewają zatem na mniej 
więcej 136,5 mld zł.

Plany Działu Inicjatyw i Rozwoju 
obejmują również inne środki transportu, 
a więc koleje i tramwaje, a także rozpo
częcie prac związanych z wprowadzeniem 
do produkcji w kraju urządzeń pokonują
cych schody (scalamobile). Na te cele 
proponuje się przeznaczyć ze środków 
PFRON około 77 mld zł.

Publikujemy owe zamierzenia z dwóch 
powodów. Po pierwsze środowisko osób 
niepełnosprawnych jest żywo zaintereso

wane polepszaniem warunków życia, 
w czym przeszkadzają bariery komunika
cyjne. Po drugie żywo obchodzi je także 
los zakładów pracy, w których znajdują 
zatrudnienie. Osoby te same m uszą-cho- 
ciażby przez dyskusję -  określić swoje 
potrzeby, dokonywać też wyborów, które 
z nich mają być realizowane w pierwszym 
rzędzie. Nie ma bowiem wątpliwości, że 
zasoby pieniężne Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych mogą być wyczerpane w tempie 
szybszym od wpływów.

Kazimierz KOWALSKI

PS. Do tego tematu -  dostosowania 
ogólnodostępnych środków transportu 
dla osób niepełnosprawnych -  i prezen
tacji propozycji programowej PFRON 
w tym zakresie, będziemy powracać 
w najbliższych numerach „NS” .

Foto: IN A -P RE SS

WYKAZ NABYWCÓW AUTOBUSÓW MIEJSKICH  
PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZO K M  B IA Ł Y S T O K , ul.
Z K M  E LB L Ą G , ul.
PPKS G Ł O G Ó W , ul.
M Z K  G R U D Z IĄ D Z ,  ul.
M Z K  IN O W R O C Ł A W ,  ul.
M Z K  K U T N O , ul.
W P K  L E G N IC A , ul.
PPKS L U B L IN ,  ul.
P M K S  M IE L E C , ul.
Z K M  O S T R Ó D A , ul.
M P K  O S T R O Ł Ę K A , ul.
M Z K  P A B IA N IC E ,  ul.
Z K M  P ŁO C K , ul.
M P K  R Z E S Z Ó W , ul.
U M  S O S N O W IE C ,  Al.
RPK  T A R N Ó W ,  ul.
M Z K T O R U N ,  ul.
W R O C Ł A W

S k ła d o w a  11 
G run w a ld zka  7 5  
Piastowska 5 
D w o rc o w a  4 7  
N o w o tk i  33  
C m entarna 1 
D om eyk i 2 
Ścin iaw ska 4 9  
M o niuszk i 12  
G run w a ld zka  4 9  szt. 
M a z o w ie c k a  2  
Lutomierska 4 8  
Przem ysłow a 1 7  
T rem beckiego  3 
Z w y c ię s tw a  2 0  
Okrężna 9 
S ienkiew icza  2 4 / 2 6

szt. 1 PR 1 1 0  M R  
szt. 4  PR 1 1 0  M R  
szt. 1 1 2 0  M  
szt. 8 1 2 0  M  
szt. 1 PR 1 1 0  M R  
szt. 1 1 2 0  M  
szt. 4  1 2 0  M  
szt. 1 1 2 0  M  
szt. 1 PR 1 1 0  M R  

2 PR 1 1 0  M R / 1 2 0  M R  
szt. 2 1 2 0  M  

1 2 0  M  
1 2 0  M  
PR 1 1 0  M R  
1 2 0  M  
PR 1 1 0  M R  

1 2 0  M

szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
szt.

1
2 
1 
5 
4  
1 O 
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Henryk SZCZEPAŃSKI

P rzedmiotem wielu dyskusji i narad 
jest nowelizacja prawa spółdzielcze

go. Jest to temat frapujący przedstawicie
li zakładów pracy chronionej, spółdzielni 
inwalidów oraz pracodawców osób nie
pełnosprawnych. Wokół „gardła” zakła
dów i spółdzielni zaciska się przysłowio
wa pętla. Poszukiwanie wyjścia z opresji 
staje się coraz bardziej gorączkowe. 
Zmiana przepisów jest konieczna. To 
wymaga jednak upływu czasu. Gdy bank
ructwo staje przed bramami firmy trzeba 
korzystać ze środków tu i teraz dostęp
nych, a przede wszystkim skutecznych. 
Jednym z takich sposobów jest likwidacja 
restrukturyzacyjna.

Dr Czesław Wydmański z Krajowej Iz
by Gospodarczo-Rehabilitacyjnej twier-

Musi być świadomie sterowana do mo
mentu oddłużenia oraz rozwiązania tych 
spraw kadrowych i organizacyjnych, któ
rych nie dało się załatwić w inny sposób. 
Takie postępowanie ma na celu przygoto
wanie spółdzielni do startu w nowych 
warunkach. Przyczynia się do ocalenia 
stanowisk pracy chronionej i pozostawie
nie majątku w gestii osób niepełnospraw
nych.

Dr Czesław Wydmański sprawdził tę 
metodę praktycznie na przykładzie spół
dzielni „Telsin” kooperującej z „Kasp
rzakiem”.

„Kasprzak” był winien „Telsinowi” 12 
miliardów złotych. Spółdzielnia bierze 
8 miliardów kredytu z „Agrobanku” . Jest 
to jedyny sposób na przetrwanie. Od tego 
kredytu narastają odsetki sięgające kolej
nych 8 miliardów. „Telsin” uzyskuje po-

KROK W KROK 
ZA JAMNIKIEM

Gdy wilczur, bernardyn lub bokser 
prowadzi niewidomego nie wywołuje  
to zdumienia. Dobrze zbudowany 
czworonóg toruje drogę człowiekowi 
wśród przechodniów. Potrafi także 
skutecznie zatrzymać swego pana w  ra
zie potrzeby.

Gdy pan Wojciech M aj wychodzi na 
ulicę ze swym jamnikiem, pieskiem ra
czej kanapowym, ludzie zaczynają się 
zastanawiać kto kogo prowadzi. Spec
jalne psy służące niewidomym jako 
przewodnicy są poddawane szkoleniu. 
Jamnik pana Wojciecha, wabiący się 
Filip nie był szkolony. To on szkolił 
swego pana. Taka zmiana ról w  tym 
tandemie wyszła na dobre obydwu pie
churom.

Właściciel z białą laską, podążając tuż 
za Filipem, porusza się sprawnie wśród 
największych tłumów. Poznał obyczaje 
i upodobania swego pupila. W ie, że jest 
zawołanym podróżnikiem. Uwielbia ja
zdę pociągiem. Dworzec kolejowy po
trafi przeczuć z kilkuset metrów. W  labi
ryncie straganów, przekupek i tłumie 
przechodniów, podniecony radosną 
perspektywą przejażdżki prowadzi 
sprytnie swego pana nie potrącając ża
dnej przeszkody.

Filip ma krótkie nogi i to naraża go 
ciągle na zachlapanie lub ubłocenie, 
czego bardzo nie lubi. Awersja do każ
dej kałuży gwarantuje jego panu, że i on 
przejdzie obok suchą nogą.

Kilka razy Filip zawiódł. Nie zatrzymał 
się w  porę przed samochodem na chod
niku i pan Wojciech potłukł sobie kola
na. W tedy wytarmosił Filipa i połajał. 
Była to chyba jedyna lekcja jakiej pan 
udzielił swemu psu. To pomogło. On też 
dał się przeszkolić. Dziś zatrzymuje się 
zdecydowanie i ostrzega przed podob
nymi przeszkodami. Chodzą ze sobą od 
wielu lat i nie lubią się rozstawać. Ostat
nio Filip przeszedł ciężką chorobę i jego 
nogi nie są już tak sprawne. Teraz 
muszą się ograniczać do raczej krótkich 
spacerów.

W  czasach gdy koszt tresury specjal
nego wilczura-przewodnika przekracza 
zdecydowanie możliwości finansowe 
inwalidów wzroku, każdy pies o in
teligencji Filipa jest nie tylko prawdzi
wym skarbem ale i znakomitym odkry
ciem.

Henryk SZCZEPAŃSKI

LIKWIDACJA
RESTRUKTURYZACYJNA

dzi, że coraz liczniej upadają spółdzielnie 
inwalidów.

Nie mogą dłużej pozwolić sobie na 
droższą ani gorszą produkcję od tej jaką 
oferują inne przedsiębiorstwa. Odbiorcy 
kierują się stereotypowym i nieprzychyl
nym nastawieniem do produktów tej 
spółdzielczości. Wyroby niepełnospraw
nych nie są jeszcze synonimem dobrej 
jakości. Świadome tego spółdzielnie 
zmieniają nazwy usuwając z nich niepo
pularny przymiotnik, aczkolwiek zacho
wują status zakładu pracy chronionej.

Prywatne zakłady pracy chronionej 
nieźle sobie radzą. Są lepiej przystosowa
ne do gospodarki rynkowej i rosną jak 
grzyby po deszczu. Przystosowanie do 
niej wszystkich zakładów zatrudniają
cych inwalidów jest zadaniem pierwszo
rzędnej wagi dla Izby. Ona, w imieniu 
spółdzielców wnioskuje zmiany przepi
sów i aktów prawnych dotyczących utru
dnień w działalności gospdarczej.

Spółdzielnie nie mogą się kierować 
starym prawem nie uwzględniającym 
priorytetu rynku. Prawo spółdzielcze 
trzeba zmienić. Zbytnie jednak uszczup
lenie będzie przyczyną zbędnych zaha
mowań i ograniczeń.

Jednym ze sposobów ratowania toną
cego majątku środowisk inwalidzkich jest 
likwidacja restrukturyzacyjna. Można ją 
porównać do poślizgu kontrolowanego.

życzkę z PFRON i nie targując się z ban
kiem o zmniejszenie odsetek, trochę nie
frasobliwie spłaca kredyt w całości. Bank 
przyjmuje należną spłatę ale ani na krok 
nie chce obniżyć odsetek.

Wówczas spółdzielnia stawia się w stan 
likwidacji. Odestki bankowe przechodzą 
na 7 pozycję. Dom Wierzytelności „In
dos” sprzedaje wierzytelności „Telsinu” 
za 5 procent.

Jest to przykład optymistyczny. Świad
czy o tym, że nawet małe i słabe organiz
my gospodarcze jakimi są spółdzielnie 
mogą skutecznie walczyć z potężnymi 
wierzycielami.

Przeprowadzenie takiego manewru 
wymaga powierzenia zarządowi spółdzie
lni odpowiednich kompetencji i upraw
nień. Zarząd nie może być marionetką 
w gestii Rady, która nie zawsze kieruje się 
racjami i kompetencją. W zarządzie po
winni znajdować się dobrzy fachowcy 
i korzystać z konsultacji ekspertów.

Najdoskonalsze prawo spółdzielcze nie 
załatwi wszystkiego. Same przepisy nie 
dostosują firmy do wymogów rynku, na 
którym panują wilcze prawa. Już dzisiaj, 
wszelkimi sposobami należy przystoso
wywać spółdzielnie do wymogów gos
podarki rynkowej. Nowe prawo powinno 
być na tyle elastyczne aby dawało moż
liwości efektywnego gospodarowania 
spółdzielczym zakładom pracy chro
nionej.
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BILIONY BACS/KA

Siedzę sobie na tarasie lanckorońskiego pensjonatu, który 
wszyscy disabled. przyjeżdżający tutaj chwalą sobie nad

zwyczaj. Siedzę wdychając cudowne sosnowo-modrzewiowe po
wietrze i wpatrując się w panoramę Pogórza oraz błyszczące w 
słońcu Tatry . Siedzę i marzę. Chciałbym mieć kupę forsy! Taką 
chociażby jaką podiwanil państwu czyli III RP kolega Bagsik z 
Izraela. No. niech stracę - powiedzmy dwa biliony.

Wiem wówczas, co bym z tymi ciaćkami zrobił. Najpierw 
podzieliłbym się z Tadkiem Korczy ńskim z Katowic - nie je
stem nieskromny : we dwójkę jesteśmy najlepszymi w kraju 
specjalistami od „niesprawnej sztuki i kultury” - a potem orga
nizowałbym różne imprezy dla inwalidów. Takie jak chociażby 
zakończone wczoraj Biennale w Krakowie...

Zmieniłbym w jego urządzaniu sporo - cały czas zakładam, 
że dysponuję własną forsą. Wykupiłbym 10 minut reklamy w 
TV i zamiast idiotycznej ojbrydzi z 
DOVE pokazał na srebrnym ekranie 
wywiad z Ryszardem Kustrzyń- 
skim. Chodzącym o kulach filozofem, 
genialnym plastykiem, który różni się 
tym od np. Dudy-Gracza, że z powo
du kalectwa nie mial możliwości pro
mowania swojej, wcale nic gorszej od 
tego znanego w całym świecic arty
sty. sztuki. Dałbym także łapówę w 
odpowiednich ministerstwach odpo
wiedzialnych za kulturalno-inwalidz- 
kic sprawy ludziom, żeby oderwali 
cztery litery od stołków' i przyjechali 
zobaczyć i oddać to. co cesarskie 256 
twórcom z Polski i kawałka Europy 
za ich prawdziwy, a nie wydumany 
za biurkiem program rewalidacji 
przez, piórko i pędzel. Przy okazji - o 
gigantycznych tego typu przedsię
wzięciach - ubiegłorocznym katowic
kim festiwalu i obecnym krakowskim 
biennale - nic znajdziecie wzmianki 
w mediach tylko z tego powodu, że 
odbywają się one dalej niż 200 kilometrów od Pałacu Kultury i 
Sztuki dawniej im. Józefa Stalina...

Gdybym mial kupę zdewaluowanych złotówek wówczas nic 
musiałbym się nikomu spowiadać z celowości wydatków. Nie 
byłbym podejrzewany o złodziejstwo, za to. że przedstawiam w 
rozliczeniach niskie rachunki na kupowane nie w milionowych 
kwotach - znaczki pocztowe. A do wy.slania było naprawdę sporo 
listów. Nic stawiano by mi zarzutu, że nie dostarczy łem kalku
lacji techniczno - ekonomicznej z Narodowej w Krakowie i 
Oficyny 92-mw. a zadowoliłem się jedynie rachunkiem za wy
konane roboty. Bo w gruncie rzeczy nic mnie nie obchodzi, czy 
ceniona za reprint „Dc reyolutionibus ...” Mikołaja Kopernika 
drukarnia wydała 100 tysięcy złotych na giloty nowanie papieru 
kredowego przez 6 godzin, czy robiła to ręcznie przez dwa dni. 
jeżeli przede mną leży' wykonane tanio arcydzieło sztuki poli
graficznej...

Czy wiecie, czego dowiedziałem się w chwili, kiedy Funda
cja wystąpiła o przyznanie serii stypendiów dla genialnych.

małych malarzy' w osobach Grzesia Drewniaka. Witka Miel
czarka. Monisi Mendel i Madzi Skowrońskiej? Niepełnospraw
nych umysłowo twórców, w których profesorowie z podwawel
skiej Akademii widzą następców Nikifora i Ociepki? Ano usta
wodawcy i ich realizatorzy' yyykluczyli naszych milusińskich z. 
możliwości ubiegania się o granty, ponieważ... nie mają świa- 
dectyy ukończenia odpowiednich oddziałów szkolnych z samy
mi piątkami i szóstkami! Dla kontrastu - mówi mi mamusia 
Mendlowa. kobieta wspaniała i walcząca jak Joanna DArc o 
prawo do normalności dla swojej autystycznej córeczki, że ist
nieje odpowiednia -  chyba nieco utajniona -  instrukcja MEN. 
która zabrania przy znawania szóstek dzieciom w szkołach spe
cjalnych. Sic! Lublinianka tak długo nie zgadzała się z. tą decy
zją. aż. rada pedagogiczna szkoły, do której uczęszcza jej dziew 
czynka. postanowiła zgodnie z obiektywną prawdą postawić

na świadectwie końcowym artystce z końskim, złocistym ogo
nem dwie szóstki - z robót ręcznych i oczywiście z wychowania 
plastycznego...

Siedzę na tarasie i widzę ganiającą jak młode źrebię Domi
nikę Mendel. Wiesława Czerwa uśmiechającego się do młodej, 
pięknej towarzyszki, muzy. dzięki której potrafił wykazać ry
sunkowe talcnta. chłopaków z Raciborza razem z opiekunem, 
przygotowującym o krakowskich peregrynacjach półgodzinne 
wystąpienie dla lokalnej telewizji kablowej. Ryszarda Kustrzyń- 
skiego. wyjaśniającego zawile arkana techniki malowania przy 
pomocy piasku i cegły tym razem Piotrowi Chornikowskiemu. 
który jako pierwszy pokazał na wystawie jeszcze nie zauważo
ną przez jury grafikę komputerową... Nieznany z imienia i na
zwiska łodzianin, głuchoniemy, podchodzi do stolika, aby się 
pożegnać. Jego pociąg już czeka na Głównym. Na kartce napi
sał trzy słowa. „Dziękujemy, byliśmy szczęśliwi ".

Cholera, a jednak wartałoby coś zdefraudować.
Wojciech TATARCZUCH
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Nie mów głośno o Bogu
- jest ciszą i milczeniem 
nie mów tak często o Bogu
- jes t chwilą i wiecznością 
nie szukaj daleko Boga
- jest częścią twego serca 
nie żądaj cudu od Boga
- bo ty nim jesteś

Zofia (.larbaczewska-Pawlikowska

„ŻYJĘ PEŁNIĄ ŻYCIA”

W ostatnią sobotę maja. do malowniczo położonego 
dworku „Capitol” w Zakliczynie k.Myślenic na spo

tkanie z twórczością Zofii Garbaczewskiej-Pawlikowskiej za
prosiła wszystkich zainteresowanych Krakowska Rada Niepeł
nosprawnych. Po serdecznym i ciepłym powitaniu przez gospo
darzy. zaproszeni goście, wśród których przybyli m in. repre
zentant Prezydenta miasta Krakowa - pan Stanisław Sroka z 
małżonką, przedstawicielka Wojewódzkiego Wy działu Opieki 
Społecznej - pani Dorota Rymek. dyrektor krakowskiego 
WOZiRON - pani Henryka Kiszka, słuchając recytowanych wier
szy mogli przenieść się do świata widzianego oczami autorki. 
W nastrojowej, subtelnej liryce i w emanujących ciepłem i ra
dością akwarelach Zofia Garbaczewska przedstawiła własny 
sposób widzenia świata, nasycony prostotą, mądrością i czasa
mi gorzką prawdą o życiu.

Była to zaledwie mala cząstka z bogatego dorobku autorki. 
Zofia Garbaczewska prezentowała swoje prace na wielu wysta
wach w kraju i za granicą, uczestniczyła w wielu prestiżowych 
festiwalach m in Festiwalu Sztuki Polskiej w Chicago w 1992 
roku. czy w Toronto (Kanada) w latach 1986 i 1992. Jej doro
bek został także wysoko oceniony za granicą, czego dowodem 
jest stała ekspozycja w pałacu Yilla Serbclloni w Bellagio nad 
jeziorem Como we Włoszech.

- Sztuka jest dla mnie odskocznią od codziennej szarzy
zny - mówi artystka. Tworząc jestem aktywna i nic mam cza
su na zastanawianie się nad swoim losem, na dumanie nad 
uciekającym czasem, na załamywanie się pod ciężarem do
legliwości. Poza tym dzięki sztuce - wychodząc w plener zdo- 
bywam wielu nowych przyjaciół, którzy są nieodzowni w 
życiu i dzięki którym - tak jak tutaj, w Zakliczynie - żyję 
pełnią życia.

Na co dzień dworek „Capitol" pełni funkcję ośrodka rehabi
litacyjnego. do którego zjeżdżają osoby wymagające zabiegów 
usprawniających. Pod egidą Krakowskiej Rady Niepełnospraw
nych. przy współpracy z właścicielem obiektu - panem J. Kle
mensiewiczem. w zacisznym parku zdrojowym powstał ośrodek 
z pełnym zakresem usług rehabilitacyjnych ( w tym fizykotera
pia i hydroterapia). Przy zapewnionej fachowej obsłudze i peł
nej opiece medycznej może przebywać w nim 90 kuracjuszy.

Jak w' każdym przedsięwzięciu oprócz kapitału nic mniej 
ważne jest zaangażowanie organizatorów. Duszą tego przedsię
wzięcia w tym przypadku była przedstawicielka Krakowskiej 
Rady Niepełnosprawnych - pani Lena Wąsik.

- Chciałabym z całego serca, aby każda osoba zgłaszają
ca się do nas mogła przyjechać tutaj. Niestety same chęci to 
nie wszystko. Jak zaw sze i w szędzie głów ną rolę w scenariu
szu podobnych przedsięwzięć odgrywają fundusze. Obser

wując zadowolenie na tw arzach tych, którzy tutaj przeh\ - 
wają staram się nie dopuszczać do siebie myśli, co będzie, 
gdy trzeba będzie zrezygnować z tej działalności? Jak wy
tłumaczyć to tym, którzy w tej ostoi ciszy odnajdują ukoje
nie po trudach w alki o codzienny byt? Mimo tych przykry li 
pytań jestem optymistką i w ierzę, że znajdziemy wyjście z 
trudnej sytuacji i taka impreza jak ta - przedstawiająca 
tw órczość pani Zofii - nie jest ostatnią.

Potwierdzeniem słuszności utrzymania tego obiektu jest s.uno 
zaangażowanie uczestników turnusów rehabilitacyjnych, kióiz, 
w miarę możliwości starają się pomagać przy zagospod.u oby
waniu terenu, budowie prostych podjazdów', czy pomocy przy 
organizacji takiej imprezy jak ta. opisywana powyżej.

Opuszczając Zakliczyn długo pozostawałem pod wrażeniem 
atmosfery panującej podczas wieczoru poezji. Ujęty serdeczno
ścią ludzi, nierzadko ciężko doświadczonych przez los. targany 
sprzecznymi uczuciami związanymi z bezsilnością wobec rea
liów życia codziennego, w pamięci odtwarzałem - cy towane na 
początku - strofy wiersza pani Zofii Garbaczewskiej-Pawlikow- 
skiej.

Andrzej CZUBA

Dlaczego odwołano Sylwestra Peryta?

GWOLI CAŁEJ PRAWDY

Odpowiadając na pytania naszych Czytelników, jak i celem 
ukrócenia żywota szerzącej się stugębnej plotce, pragniemy po
dać rzeczywiste przyczyny odwołania prezydenta KRON - Syl
westra Peryta z Rady Nadzorczej PFRON. Nie reprezentował 
on w tej Radzie KRON-u. znalazł się tam natomiast z rekomen
dacji Polskiego Związku Niewidomych i jego był reprezentan
tem. Rekomendację tę wycofał Tadeusz Madzia - przewodni
czący Zarządu Głównego tego Związku. Minister Pracy i Poli
tyki Socjalnej - Leszek Miller uznał zatem, iż pan Sylwester 
Peryt nie posiada już legitymacji do występowania w imieniu 
tego środowiska i odwołał go z Rady Funduszu.

Informację taką uzyskaliśmy z kilku poważnych, a niezależ
nych od siebie źródeł.

Mamy nadzieję, iż położy' ona kres bzdurnym plotkom i do
mysłom wywodzącym swój rodowód ze spiskowej teorii dzie
jów.

Red.

INFORMACJA O LIMITACH ZAROBKO
WYCH DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Emeryci i renciści mogą zarobić bez zawieszenia prawa do 
świadczenia 60% średniej płacy krajowej. Od 1 czerwca br. ta 
kwota progowa wynosi 2.985.000 zł. Dodatkowe zarobki łi 
przedziale powyżej 2.985.000, a do 5.969.000, (120% śre
dnich poborów krajowych) powodują częściowe zaw: s/c
nie świadczenia (o ok. 20%), zaś jej przekroczenie -  /  . ki
szenie całkowite.

Jednocześnie przypominamy, iż umowy o dzieło i urnowy 
zlecenia poniżej 30 dni w miesiącu nic są uznawane za przy
chody stałe i nie powodują ograniczenia pobieranego św iadcze
nia. a jedynie obowiązek zapłacenia od nich podatku dochodo
wego od osób fizycznych.

Red.
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MISTRZOSTWA EUROPY W KOSZYKÓWCE NA WÓZKACH 
W WARSZAWIE 4 - 1 1  CZERWCA'94

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Solidarność" Protektorat 

przyjął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Stani
sław Wyganowski a przew odniczenia Honorowemu Ko
mitetowi podjęła się profesor Zofia Kuratow'ska. W skład 
Komitetu Honorowego w'eszli Irena Szewińska, Małgo
rzata Paw'łisz, Jan Mulak. Marek Balicki, Józef Wernik, 
Jakub Matczuk. Andrzej Pałka. Komitetowi organizacyj
nemu przewodniczył Henryk Skrobek. Organizacja Mi
strzostw Europy - jak stwierdzają realizatorzy - byłaby 
niemożliwa bez pomocy firm. instytucji i organizacji, 
wśród których znajdują się zakłady pracy chronionej „Sa
turn”. „Walter", „Metal In Car", „Elektra”.

Stow arzyszenie zorganizowało w ubiegłym roku dwie 
imprezy sportowe w Warszawie : Międzynarodowy Tur
niej Koszykówki na Wózkach o Puchar Burmistrza Dziel
nic) Warszawa Praga - Południe oraz Międzynarodowy 
Tumiej Koszykówki „Meyra Cup" z udziałem drużyn Au
strii. Belgii. Niemiec. Rosji. Szwecji. Buł
garii oraz Polski.

Przewodniczący Eurostrcfy IWBF pan 
Hans Tukker stwierdził, iż zorganizowa
nie Mistrzostw Europy w Koszyków ce na 
Wózkach jest także ważnym wydarze
niem dla tejże organizacji. poniew'aż zre
alizowała ona jedno ze swych najważniej
szych zamierzeń w Europie Wschodniej.
Tak znaczny udział drużyn z Europy 
Wschodniej dowfodzi bowiem chęci tych 
państw do walki na wysokim międzyna-
rodowym poziomie.__________________

H istoria sportu  upraw ianego p rzez  
osoby poruszające się na wózkach in
walidzkich zaczyna się p o  drugiej woj
nie św iatow ej w  USA i  W ielkiej Bryta- _____________
nii. P ierw si sportowcy to  inw alidzi wojenni, którym  za
lecono sport ja k o  form ę rehabilitacji. W  E uropie neu
rolog Ludw ig G utm ann usankcjonow ał sport ja k o  m e
todę leczenia osób z uszkodzeniam i kręgosłupa, wpro
wadzając ten rodzaj terapii w  utworzonym  centrum  re
habilitacji w S toke M anderille. P ierwsza św iatow a pa -  
raolintpiada, w  której dom inow ała koszyków ka na wóz
kach odbyła się w  R zym ie w  1960 roku. O d 1970 roku  
odbywają się corocznie M istrzostw a E uropy w te j dys
cyplinie. W iększość specjalistów  je s t  zgodna co do tego, 
Że koszykówka na wózkach m a w  przyszłości szansę stać  
się znaczącą dyscypliną sportową uprawianą przez osoby 
niepełnosprawne, p rzede w szystkim  ku ich skutecznej 
rehabilitacji i satysfakcji, a ta k ie  radości kibiców.

W tegorocznych Mistrzostwach Europy w Koszyków
ce na Wózkach Grupy B (istnieją dwa poziomy - A i B) 
wzięło udział 7 państw : Republika Czeska. Włochy,

Rosja. Finlandia, Irlandia. Polska i Słowenia. W ostatniej 
chwili zrezygnowała Litwa, w związku z czym władze 
European Zone IWBF wyraziły zgodę na udział drużyny 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Solidarność", 
co było dla niej ogromnym wyróżnieniem i dośw iadcze
niem. a organizatorom pozwoliło na dochowanie wier
ności pierwotnemu harmonogramowi rozgrywek.

Ostateczna klasyfikacja przedstaw ia się następująco : 
I miejsce - Finlandia, która w finale wygrała z Włochami 
(II miejsce) 62:51. Kolejne miejsca zajęli : Irlandia. Sło
wenia. Czechy, Polska, Rosja, Stowarzyszenie Osób Nie
pełnosprawnych „S” (SON"S").

Polska była reprezentowana przez kadrę wywodzącą 
się z Warszawskiego Klubu Sportow ego „Start” - 5 osób. 
z Poznania - 1 osoba, Wałbrzycha - 1 osoba, Rzeszowa - 
3 osoby i Krakowa - 2 osoby.

Problemem sportu wyczynowego osób niepełnospraw
nych jest - jak zwykle - niedoinwestowanie Brak środ-

hot. Archiwum INA-PRESS
ków sprawia, że nie wszystko udaje się rozwiązać ku za
dowoleniu wszystkich zawodników'. Ekipy zagraniczne 
wyjechały jednak - jak stwierdza prezes SON"S" Adam 
Robak - zadowolona i pragną ponownie przyjechać do 
Polski. SON”S” planuje w listopadzie bieżącego roku zor- 
ganizow'anie kolejnych rozgrywek w tej dyscyplinie w ra
mach Międzynarodowego Turnieju „Meyra Sport".

Rozmow a z reprezentami Polski panami Jackiem Ko
walikiem i Sławomirem Karpińskim ujawniła wszak
że jeszcze inne przeszkody uprawniania sportu wyczyno
wego, na jakie natrafiają kadrowicze. Są to na przykład 
konsekwencje w postaci pozbawienia pracy. Czyżby za
kłady pracy chronionej w wymuszonej pogoni za zyskiem 
nie dostrzegały innej alternatywy dla sportowców wyso
kiej klasy jak praca albo sport?

(Wojs)
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N  iepełno spra w ni- 
edukacia-zatrudnienie

P odjęcie działalności gospodarczej 

przez osoby niepełnosprawne jest 
często jedyną możliwością w ykonyw a
nia pracy zawodowej, a więc sposobem

Z najomość problematyki niepełno
sprawności w aspektach rehabilita
cji medycznej i zawodowej, doświa

dczenia zawodowe związane z naucza
niem młodzieży niepełnosprawnej jak ró
wnież przeżycia związane z macierzyńską 
troskliwością o prawidłowy i wszech
stronny rozwój dzieci pozwalają na em
patię wobec potrzebujących różnych 
form pomocy i oddziaływania, które wy
dają się niezbędne jeśli celem naszym staje 
się kształtowanie zdrowej, aktywnej i sa
modzielnej, pozbawionej kompleksów 
osobowości.

Integracja jest celem społecznym, bo 
dotyczy uspołecznienia poprzez pracę za
wodową, osoby niepełnosprawnej lub 
grup społecznych o określonych ograni
czeniach psychofizycznych, do których 
należą np. głusi, osoby z niedorozwojem 
umysłowym lub z dysfunkcjami narządu 
ruchu czy też osoby niewidzące i niedowi
dzące.

Zmiana systemu politycznego i gos
podarczego wyzwala bezpośrednio ko
nieczność kształtowania nowych postaw 
społecznych w zakresie samodzielności, 
aktywności i rzetelności zawodowej. 
Uwzględniając indywidualny wymiar 
i znaczenie jednostki, które wzrasta wraz 
ze świadomością swoich praw, możliwo
ści i umiejętności, integracja staje się tym 
bardziej pożądana i realna, im precyzyj
niej określi problem, czyli wskaże wszech
stronne i skuteczne formy oddziaływania 
i pomocy koniecznej do zastosowania 
w procesie wychowawczym i edukacyj
nym młodzieży niepełnosprawnej.

Problemy młodzieży specjalnej troski 
dla rodziców, nauczycieli i wychowaw
ców aż wreszcie dla całej zbiorowości, 
w której żyją, są sprawdzianem odpowie

dzialności, dojrzałości i kultury tych 
wszystkich, którym dana jest choćby 
szansa na oddziaływanie w sferze kształ
towania osobowości i postaw społecz
nych. Bez względu na efekty związane 
z kształtowaniem zintegrowanej struktu
ry osobowości, szkoła odpowiedzialna 
jest za przekazywanie wiedzy i umiejętno
ści, którą powinni potrafić właściwie wy
korzystać absolwenci szczególnie szkół 
specjalnych, zwiększając w ten sposób 
swoje szanse na trudnym rynku pracy.

Szkoły specjalne mają możliwość (bez 
większego obciążenia finansowego) od
działywania w sferze adaptacji, do której 
należeć powinno również przygotowanie 
do poszukiwania pracy. W tym celu nale
żałoby opracować i wprowadzić program 
realizowany w ramach godzin rewalida
cyjnych, którego celem byłoby m.in. nau
czenie umiejętności właściwej prezentacji 
przed ewetualnym pracodawcą. Koniecz
nością staje się również przekazywanie 
niezbędnych informacji np. w postaci 
broszury przeznaczonej dla młodzieży 
oraz rodziców wychowawców i praco
dawców, o istniejących przepisach okreś
lonych w kodeksie pracy, ustawie o bez
robociu, ustawie o rehabilitacji zawodo
wej osób niepełnosprawnych oraz usta
wach ministerstwa zdrowia w zakresie 
sprzętu rehabilitacyjnego.

Demokracja i wolny rynek pracy są 
wyzwaniem dla wszystkich a w szczegól
ności dla tych, którzy są odpowiedzialni 
(z racji pełnionych funkcji zawodowych), 
za wprowadzanie i upowszechnianie za
sad demokratycznych poprzez kształto
wanie świadomości społecznej wiążącej 
się z samorealizacją jednostki w pracy 
zawodowej.

Jolanta OSUCH

Foto: INA-PRESS

na uniezależnienie finansowe i usamo
dzielnienie. Właśnie potrzeba usamo
dzielnienia jest główną motywacją do 

podjęcia wytężonych wysiłków i zaan
gażowania w  pracy. Pełne uaktywnie
nie potencjalnych możliwości (które 

drzemią często nieuświadomione, jak
by zniesione lub pomniejszone przez 

niesprzyjające w pływ y otoczenia), jest 

życiową szansą, sprawdzianem włas
nych możliwości, i niewątpliwie nadaje 

nową wartość naszemu życiu. Kontakty 

ze środowiskiem dostarczają różnorod

nych doświadczeń, które należy w  so-

Stowarzyszenie
bie jakoś poukładać -  pewne zachowa

nia wzmocnić, inne wyciszyć, bo mogą 

stanowić przeszkodę w  realizacji zapla

nowanych przedsięwzięć. Najtrudniej

sze wydaje się pokonywanie własnych 

słabości, którymi mogą okazać się mało 

pozytywne myślenie o sobie i o włas

nych umiejętnościach oraz jakby trw a

jące poczucie małej siły przebicia, w y

raźnie zauważona u tych, którym się 

powiodło, choć na szczęście cecha ta 

nie zawsze występuje. „W  słabości siła" 

to hasło, które powinno pobudzać 

i wzmacniać siłę woli słabszych.

Obawa, iż piętrzące trudności przero

sną możliwości zainteresowanych pro

wadzeniem małego biznesu bywają też 

powodem głębokiego stresu, który 

trzeba dodatkowo pokonać, by móc 

zacząć realizować, bez wątpienia trud

ne dzieło tworzenia, jakim jest prowa

dzenie działalności (gospodarczej) 

w  obecnym stanie gospodarczym i eko

nomicznym kraju. Potem okazuje się, że 

rozpoczęta działalność nadal wymaga 

ogromnej gotowości do wykonywania 

zaplanowanych jak również nieprzewi

dzianych zadań. Niejednokrotnie róż

norodnym przeżyciom i intensywnej 

pracy towarzyszy osamotnienie będące 

wynikiem braku kontaktu z osobami.
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które mają podobne problemy do prze

zwyciężenia.
Ktoś już znalazł rozwiązanie, pokonał 

trudność, byłby chętny udzielić porno 

cy, poinformować, wymienić doświad
czenia, tylko gdyby wiedział komu po
móc.

Świadomość podobieństwa wystę
pujących problemów osób niepełno
sprawnych rozpoczynających lub już 

prowadzących działalność gospodar
czą, stały się przyczyną powstania sto
warzyszenia o zasięgu ogólnokrajo
wym pod nazwą STOW ARZYSZENIE  

W SPIERANIA DZIAŁALNOŚCI GO S
PODARCZEJ OSÓB N IEPEŁNO
SPRAW NYCH „IN TEG RA C JA". Sto

warzyszenie jest reakcją na potrzebę

„INTEGRACJA”
niesienia wzajemnej pomocy w  poko

nywaniu trudności towarzyszących 

tym, którzy zdecydowali się rozpocząć 

działalność gospodarczą lub już ją pro
wadzą.

Statutowymi celami Stowarzyszenia 

są m.in.:

1. wspieranie działalności gospodar

czej osób niepełnosprawnych, (któ
re uzyskały m.in. pożyczkę z Państ

wowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) w  zakre

sie doradztwa organizacyjno-pra

wnego i ekonomicznego,
2. umożliwienie członkom Stowarzy

szenia kooperacji w  zakresie prowa
dzonych działalności gospodar
czych,

3. reklama i promocja różnych form 

działalności osób niepełnospraw
nych.

W  ramach określonych statutowo za
dań Stowarzyszenie zamierza prowa
dzić bank informacji o rodzajach pro

wadzonych działalności członków. N a
tomiast działalność informacyjna i w y 

dawnicza wiążąca się tematycznie z ce
lami Stowarzyszenia umożliwi koope

rację, reklamę i promocję różnych form 

działalności osób niepełnosprawnych. 
Siedziba Stowarzyszenia -  ul. Łokietka 

26, 3 0 -0 1 6  Kraków.
Jolanta OSUCH

POLSKIE TOWARZYSTWO 
LARYNGEKTOMOWANYCH

Oddział Gdańsk 
ul. Strażacka 12,81-816 Gdynia, tel. 24-31-92

P olskie Towarzystwo Laryngekto- 
mowanych zostało zarejestrowane 

orzez Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy 23 
kwietnia 1991 r. Towarzystwo skupia 
ludzi, którzy w wyniku choroby nowo
tworowej musieli poddać się operacji 
krtani, co spowodowało, że utracili głos 
i dotknięci zostali innymi dolegliwościa
mi utrudniającymi normalne życie.

Oddział gdański jest trzecim oddziałem 
rejonowym PTL i został utworzony 23 
stycznia 1992 r. Siedzibą oddziału jest 
ZDK Morskiego Portu Handlowego 
w Gdyni, ul. Polska 32, w którym raz 
w miesiącu odbywają się spotkania człon
ków oddziału i członków zarządu od
działu. Oddział nasz zrzesza osoby laryn- 
gektomowane z trzech województw: 
gdańskiego, elbląskiego i słupskiego, ale 
również przyjmujemy każdego niezależ
nie od jego miejsca zamieszkania. 
W chwili obecnej oddział nasz liczy 120 
członków. Liczba osób laryngektomowa- 
nych stale wzrasta. Zapadają na tę choro
bę coraz młodsi.

Nawiązaliśmy kontakt z Europejską 
Konfederacją Laryngektomowanych 
(CEL) skupiającą chorych z 18 państw. 
Kontakt ten i nasze członkostwo umoż
liwia sprowadzanie akcesoriów medycz
nych opartych na najnowszej technice np. 
elektronicznych aparatów do mówienia, 
inhalatorów, odsysaczy plastikowych ru
rek oraz innego sprzętu nie produkowa
nego w Polsce.

Oddział gdański koresponduje z od
działem rejonowym Niemieckiego Towa
rzystwa Laryngektomowanych w Wiirz- 
burgu.

Nasze Towarzystwo roztacza opiekę 
nad chorymi będącymi bezpośrednio po 
operacji w szpitalach na odziałach otola
ryngologii.

Pomagamy osobom laryngektomowa- 
nym zaaklimatyzować się w nowych wa
runkach życia. Jednym z najważniejszych

zadań naszej organizacji jest nauka mowy 
przełykowej. Opanowanie tej umiejętno
ści wymaga ogromnego wysiłku i czasu. 
W naszym klubie naukę prowadzi osoba 
laryngektomowana, która dobrze posłu
guje się mową przełykową.

Nauka mowy jest nieodpłatna i od
bywa się raz w tygodniu przez kilka 
godzin. Najczęściej korzystają z niej oso
by z Trójmiasta. Członkowie naszego 
oddziału zamieszkujący miejscowości 
znacznie oddalone od Gdyni ze względu 
na duże koszty przejazdu pozbawieni są 
możliwości opanowania mowy przełyko
wej. Sytuację rozwiązują zgrupowania 
wyjazdowe, na których przez kilka go
dzin dziennie, prowadzona przez wykwa
lifikowaną kadrę lekarsko-instruktorską, 
odbywa się nauka mowy połączona ze 
specjalnymi ćwiczeniami oddechowymi 
i ćwiczeniami fizycznymi.

Brak środków finansowych utrudnia 
nam opracowanie tego typu zgrupowań, 
odbierając osobom, których renty czy 
emerytury są bardzo niskie, możliwość 
skorzystania z tej formy rehabilitacji.

Dopiero kontakt nasz z pełnomocni
kiem koordynatora PFRON p. Antonim 
Więckowskim, Prezesem Spółdzielni Nie
widomych w Gdańsku, człowiekiem 
ogromnego serca dla ludzi, a w szczegól
ności dla ludzi niepełnosprawnych, dopo
mógł nam w pozyskaniu dofinansowania 
obozów rehabilitacyjnych, które odbyły 
się we wrześniu 1993 r. w Cetniewie
i marcu 1994 r. w Krynicy Górskiej.

Na obozach tych, bardzo dużo osób po 
amputacji krtani opanowało mowę za
stępczą w sposób pozwalający im na 
swobodne porozumiewanie się z otocze
niem, normalną egzystencję, a w kilku 
przypadkach na podjęcie pracy zarob
kowej.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Zarządu 
Halina Gorajska

tel. 24-81-92
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POLSKIE ZNACZY LEPSZE

Siofok leży nad Balatonem. Węgierskim mo
rzem, które można niezbyt szybkim okręcikiem 

przepłynąć w godzinę. Siofok przypomina trochę kli
matem nasz Sopot, chociaż bez wątpienia jest tutaj 
więcej i nowoczesnych hoteli, i zagranicznych tury
stów.

W dniach 20 - 24 maja, w dawnym ośrodku ma
dziarskich związków zawodowych, całkowicie pozba
wionym barier architektonicznych, odbyła się Konfe
rencja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Central
nej i Wschodniej Europy. Była ona niewątpliwie cie
kawym przyczynkiem do określenia drogi oraz miej
sca na niej, poprzez odpowiedź na pytanie : jak kraje 
zwane dawniej też „demoludami” zmierzają do wy
śnionej, zachodniej demokracji.

Pośród 14 państw, których reprezentanci przybyli 
nad Balaton, zarysowały się z gmbsza rzecz biorąc 
dwa stanowiska. Pierwsze - którego typowym przed
stawicielem byli reprezentanci Rosji - charakteryzo
wało się serwilistycznym stosunkiem do władzy, zaś 
za sukces uznano tam każde przychylne spełnienie 
próśb, wyrażające się również w ilości wyasygnowa
nej na ten cel gotówki. I tak dowiedzieliśmy się, iż w 
ciągu 5 lat w całej Moskwie zaadoptowano 14 mie
szkań dla inwalidów narządu ruchu (na marginesie - 
w większości dla kombatantów armijnych). Najwięk
szym przedsięwzięciem organizacyjnym stało się sku
pienie pod jednym sztandarem około 200 tys. inwali
dów, których w ramach akcji samopomocowej zapro- 
wiantowano na zimę w 1 worek ziemniaków i 1/2 
worka kapusty na głowę.

Przy okazji doszło do polemiki - z Rosji przyjechał 
do Siofok młody człowiek na wózku, dla którego kar
tofle i kapucha miały mniejsze znaczenie. On chciałby 
znaleźć szkołę, w której mógłby się uczyć lub teatr, 
do którego chętnie poszedłby ze swoją dziewczyną. 
Szanowny przewodniczący rosyjskiej delegacji - wi
docznie zaproszenia poszły na Wschód dwoma kana
łami - uznał takie „fanaberie” za zbyt odważne, a fakt 
ich artykułowania - za przedwczesny.

Drugi typ myślenia można prześledzić na podsta
wie programów gospodarzy. Tam istnieje już spójny 
plan pomocy, oparty o dyskusję pomiędzy niepełno
sprawnymi i „zdrowymi”, ale opiera się on na pukcie

widzenia tych drugich. Zatem dziwne kontrasty . po
moc w nabywaniu samochodów ( dalej typu trabant- 
hycomat i wartburg-hycomat) ale tylko 7 procent pra
cujących niepełnosprawnych, skupionych zresztą w 
dwóch ogromnych kooperatywach, znajdujących się 
blisko Tatabanyi i Budapesztu.

Inwalida jest przedmiotem działania - nie uwzglę
dnia się specyfiki jego potrzeb. Zapisy prawne istnieją 
np. w konstytucji rumuńskiej, lecz są to tylko martwe 
litery. Bez możliwości samoegzekwowania, w wycze
kiwaniu na cud, że oto któregoś dnia paragraf szósty 
będzie realną wartością.

O kompletnym niezrozumieniu problematyki świad
czyły pytania, jakie skierowano pod adresem wystę
pującego z ramienia DPI, jej europejskiego chairma- 
na, Kaale konkolla z Finlandii Były parlamentarzy
sta Krainy Tysiąca Jezior wyjaśniał znaczenie takich 
programów, jak chociażby „Live Independent”, two
rzenie systemów na wzór „Heliosów” Unii Europej
skiej czy też powstawanie organizacji typu „umbrel- 
la” Ponieważ niejednokrotnie na łamach „NS” pisali
śmy o tych pomysłach, nie będę rozwijał szerzej ich 
głównych tez.

Powiem tylko o końcowym drobnym incydencie - 
deklaracja, której notabene nie mogliśmy się doprosić 
ani w tłumaczeniu najęzyk rosyjski ani angielski (pod
pisywaliśmy oryginał węgierski), w pierwotnej formie 
nie uwzględniała ogólnie znanych w naszym kraju lub 
na Zachodzie postulatów, że głównym motorem po
stępu musi być pluralizm organizacji niepełnospraw
nych. Powinny one walczyć o zmianę istniejącego 
porządku prawnego - ze wszystkimi wynikającymi stąd 
konsekwencjami. W rezultacie polskich interpelacji 
dokonano niezbędnych korekt, ale wyjeżdżając z Sio
fok nie byliśmy do końca pewni, czy nasze starania 
odniosły pozytywny skutek.

Przekonamy się za rok, jakie zmiany nastąpią w 
sposobie myślenia partnerów z pozostałej trzynastki. 
Bowiem nad Balatonem ma być przeprowadzone trze
cie z rzędu, podobne spotkanie.

Wojciech Tatarczuch

P S. Treść deklaracji końcowej zamieścimy zaraz 
po jej otrzymaniu od węgierskich kolegów.
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Fragment wystąpienia delegata polskiego, Sławomira 
Besowskiego, prezesa Fundacji Osób Niepełnospraw

nych, przewodniczącego Komisji Zagranicznej KRON

... Przekonanie o równości praw obywatelskich osób nie
pełnosprawnych wymaga wszechstronnej analizy i przekształ
ceń, zmierzających do zmian w podejściu do problemu nie
pełnosprawności. Musimy szukać takich rozwiązań, które spra
wiłyby, że uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu spo
łecznym oraz korzystanie przez nią z płynącej stąd poprawy)’ 
sytuacji zależeć będzie głównie od je j  własnej inicjatywy)’ lub 
od inicjatywy je j przedstawicieli.

Obecnie panuje w Polsce przeświadczenie, że wydatki na 
politykę socjalną są zbyt wielkim obciążeniem dla gospodarki 
kraju i tzw. „zdrowej” części społeczeństwa. Nie oczekuje się 
też tego, że wydatki mogą przynieść korzyści dla całego naro
du. A przecież w tym samym czasie kraje rozwinięte zauważy
ły, iż pomoc oferowana osobom niepełnosprawnym jest przed
sięwzięciem bardzo zyskownym, zaś koszty w to włożone szyb
ko się zwracają. Odpowiednie, systemowe przepisy w tej dzie
dzinie, nie powinny być traktowane jako plany o aspekcie 
humanitarnym, lecz mogą przynieść wymierne korzyści eko
nomiczne.

Dzisiaj w działalności osób niepełnosprawnych w Polsce 
koncentrujemy się na dwóch sprawach : konstytucjonalnym 
zapewnieniu ich praw i na uchwaleniu Karty Praw Osób Nie
pełnosprawnych.

Gwarancje konstytucyjne:
Ponieważ teraz prowadzi się prace nad sformułowaniem 

zasad nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dążeniem 
naszym jest to, aby gwarantowała ona równe prawa dla inwa
lidów. Umożliwiałoby to egzekucję prawa przez jednostki, czu
jące się dziś dyskryminowane z powodu niesprawności 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych:
Przepisy, dotyczące osób niepełnosprawnych są obecnie 

rozproszone w licznych, nieuporządkowanych aktach. Jedną 
Z konsekwencji tego stanu rzeczy jest brak przepisów w nie
których dziedzinach, istnienie przestarzałych, a przez to nie
aktualnych rozwiązań, lecz w głównej mierze - nieznajomość 
prawa zarówno ze strony samych niepełnosprawnych, jak  też
i organów odpowiedzialnych za egzekucję istniejącego pra
wa. Karta, zatwierdzona przez Parlament, byłaby reasumpcją 
obecnego stanu rzeczy.

W projekcie podkreśla się konieczność ustanowienia na
stępujących regulacji:

1. Prawo do ochrony prawnej i ustawodawczej
2. Prawo do reprezentacji
3. Prawo do pełnego udziału w głosowaniach
4. Prawo do podstawowej i specjalistycznej opieki 

medycznej
5. Prawo do opieki psychologicznej
6. Prawo do nauki
7. Prawo do szeroko rozumianej rehabilitacji 
S. Prawo do pracy i działalności gospodarczej
9. Prawo do św iadczeń , m ających zaspokoić  

dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnospraw
ności

10. Prawo do życia w środowisku bez barier
11. Prawo do uczestniczenia we wszystkich formach 

życia społecznego, w tym prawo do kultur)’, sportu
i rekreacji

12. Prawo do korzystnego obrazu publicznego
13. Prawo do prywatności i poszanowania godności
14. Prawo do życia w rodzinie

Karta w formie Ustawy narzuciłaby na państwo obowią
zek stworzenia odpowiednich warunków dla egzekucji tych 
praw. Zawierałaby ona pełen zbiór przepisów gwarantujących 
dostęp do budynków i instytucji publicznych (kina, teatry, 
muzea, baseny, biblioteki, domy kultur)’, itd.), dostęp do każ

Referuje Sławomir Besowski

dego szczebla (stopnia) wykształcenia, do użytkowania publicz
nego transportu i telekomunikacji, do równego zatrudnienia. 
Mam nadzieję, że Karta stanie się ważnym elementem nowej 
spójnej polityki władzy w stosunku do osób niepełnospraw

ny. Tatarczuch, S. Besowski polscy delegaci w Siofok

nych. Polityki, mającej na celu umożliwienie im prowadzenia 
w pełni niezależnego i aktywnego życia.

Kończąc, oczekujemy dalszego rozwoju ruchu organizacji 
osób niepełnosprawnych w Polsce. Chce on brać czynny udział 
w kształtowaniu nowego ładu. Sądzę, Że takie dążenia łączą 
wspólne cele organizacji narodowych, biorących udział w spo
tkaniu w Siofok. Nawet jeżeli różnimy się w poglądach, to 
wszyscy mamy ogromne chęci do pokonania gnębiących nas 
problemów.
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Ponad 250 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
wzięło udział w IX Igrzyskach Olimpijskich na sta

dionie OSiR w Świętochłowicach, w dniu 11 czerwca tego 
roku. Zostali oni wytypowani do udziału w tej imprezie przez 
ośrodki rehabilitacyjne, opiekuńcze i kola dzieci niepełno
sprawnych.
Organizatorzy wysiali zaproszenia do wszystkich miast i 
gmin województwa katowickiego, na Igrzyska zgłoszono 16 
ich reprezentacji.

Konkurencje miały charakter bardziej rekreacyjny, niż 
stricte dyscyplin sportowych, były wśród nich biegi, skoki, 
rzuty do tarcz, do kosza, do celu. kręgle, biegi z przeszkoda
mi. slalom z piłką i wiele innych.

Nie było klasyfikacji, podziału na miejsca czy lokaty, 
natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali medale i dyplomy 
uczestnictwa oraz nagrody, m in. radiomagnetofony, zesta-

IX WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA 
I MŁODZIEŻY

/ uż p o  raz dziew iąty Gmina Św iętochłow ice ma 
zaszczyt gościć uczestników sportowych zmagań, 

które zyskały w tym roku m iano Wojewódzkich Igrzysk 
Olimpijskich D zieci i M łodzieży Niepełnosprawnej Ru
chowo.

W  imieniu wszystkich Świętochłowiczan, serdecznie wi
tam dziewczęta i chłopców przybyłych na stadion Ośrod
ka Sportu i Rekreacji „Skałka ” aby podjąć olimpijskie 
wyzwanie oraz dzielić z nami radość i wzruszenie z. odnie
sionych dzisiaj sukcesów.

Sukcesów, które będą udziałem  każdego z Was, bo
wiem swoim  startem w olimpijskich konkurencjach po
twierdzicie Waszą ambicję, wolę walki oraz wszystkie ce
chy właściwe prawdziwym  sportowcom.

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich, których 
hojność pozw oliła na zorganizowanie dzisiejszego olim
pijskiego święta.

W imieniu organizatorów zapewniam, że zrobiliśmy 
wszystko aby dary Waszego serca ja k  najlepiej służyły idei 
imprezy, czyniąc z niej niezapomniane dla młodych spo
rtowców przeżycie.

Dziękuję Polskiem u Kom itetowi Olimpijskiemu - ho
norowemu patronow i Igrzysk.

Z  satysfakcją przyjm uję fak t, że dziewięcioletnie wy
siłki wszystkich zaangażowanych w organizację święto- 
chłowickiej imprezy nagrodzone zostały nadaniem je j tak 
szczególnej rangi.

Niech dzisiejszy dzień dostarczy wszystkim zgromadzo
nym wielu miłych wrażeń i zapisze się w  naszej pam ięci 
jako serdeczne spotkanie przyjaciół.

Prezydent Miasta 
Krystyna Rawska
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OLIMPIJSKIE DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO

wy książek, walkmany i maskotki.
Sukces czy postęp w ćwiczeniach  - mówi wiceprezy

dent Świętochłowic, mgr Ludwik Kożuch - powinien być 
nagradzany, poniew aż obliguje on do dalszego treningu, 
do dalszej pracy. U tych dzieci je s t  to pokonyw anie wła
snej słabości, pokonywanie kalectwa. K ażdy ruch, każdy 
wysiłek fizyczny je s t  tu jak im ś sukcesem. Optowałbym  
zatem za wyróżnianiem nie tyle wyczynowego wyniku, co 
postępu jakie dziecko czyni.

Przy organizacji tej im prezy największą pracę wyko
nała gmina Świętochłowice, rękam i Wydziału Kultury i 
Rekreacji, Zarządu M iasta bezpośrednio i pośrednio po 
przez OSiR , będący jednostka  finansowaną przez M ia
sto. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim  pozostałym  
wspcHorganizatorom: Zarządowi M iejskiemu TPD, Urzę
dowi Wojewódzkiemu (osobiste zaangażowanie zastępcy 
dyrektora Wydziału Zdrowia ds. sportu i turystyki, pana  
Piotra Żmurko), Kuratorium  Oświaty u1 Katowicach oraz 
OSiRI „S tart” w Katowicach.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim sponso
rom , dzięki którym zebraliśm y pon ad 100 m ilionów zło
tych, prócz wielu świadczeń rzeczowych. N a pierwszym  
miejscu wyróżniłbym jednak pracę, bo tego w  kwocie wy- 
m ierzyć się nie da. D zięki temu m ogliśm y sobie pozw olić  
na występ M ajki Jeżow skiej i R udi Schuberta, na nagro
dy dla wszystkich uczestników i jesteśm y jeszcze  na p lu 
sie. IAczymy na to, że trochę tych pieniędzy jeszcze  zosta
nie, będą one przeznaczone na wypoczynek wakacyjny 
dzieci niepełnosprawnych.

Mimo nic najlepszej pogody impreza była barwna, żywa, 
wesoła, a - co chyba najważniejsze - świetnie zorganizowa
na. Prócz konkurencji sportowych były występy, a Majka 
Jeżow ska i Rudi Schubert prowadzili nadto konkurs tańca i 
wybór najlepszej i najsympatyczniejszej pary Igrzysk, Pre
zydent Świętochłowic - Pani Krystyna Rawska - osobi
ście wręczała nagrody uczestnikom sportowych zmagań.

Olimpiada zorganizowana własnymi silami najmniejszej 
chyba górnośląskiej gminy zasługuje na miano wzorcowej
i jest kolejnym dowodem, iż można uczynić bardzo wiele, 
bez oglądania się na centralne dotacje. Dowodzi nadto wie
dz) o problemach i potrzebach tych szczególnych dzieci, 
jakimi są dzieci niepełnospraw ne, dowodzi wTeszcie siły i 
wielkich możliwości organizatorskich świętochlowickiego 
samorządu lokalnego.

Tak trzymać! Dziękujemy, gratulujemy i do zobaczenia 
na X Olimpiadzie w roku przyszłym.

Ryszard RZEBKO 
Iwona KUCHARSKA

Zdjęcia : INA - PRESS

„NASZE SPRAWY” 19



(SU K C ES PO LSK ICH  ŹEG U R iŁY  W H O Ł M D fl)

Spory sukces odnotowały polskie załogi na Otwartych 
Mistrzstwach w Regatach Żeglarskich Osób Niepeł

nosprawnych. które odbywały się w Holandii w  miejscowości 
Tcrhornc. w terminie 25 -  26 czerwca tego roku.

W Mistrzostw ach uczestniczyły dwie załogi śląskie w skła
dzie: Bogusław Sondej -  sternik, Stefania Baraniok, Ma
rek Babut oraz Marian Kuraś -  sternik. Ewa Nazarowska, 
Czesław Ławrynowicz, a także załogi z Łodzi i Poznania. 
Obecny był również trener - Wiesław.Borowiecki, który słu
żył pomocą calcj polskiej ekipie.
Wyjazd tych załóg do Holandii był inspirowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Łodzi, którego 
prezesem jest Bogusław G rzelak.

Na Mistrzostwach tych czwarte miejsce w klasy fikacji

pracy chronionej: sosnowiecki Zakład Doradztwa Finansowe
go „HERA” (jego działalność przedstawimy w najbliższym 
numerze „NS”), katowicki Zakład Usług Rehabilitacyjno-So- 
cjalnych, firmy z Zabrza, sklepy żeglarskie z Katow ic i Cze
ladzi, a nayvet Browary Tyskie. Wyszczególniliśmy tylko spo
nsorów załóg ze Śląska, pozostali nie są nam znani.

Kolejny wyjazd już na Mistrzostwa Świata nie będzie nioż- 
liwy bez ich hojności, do której yvzyyvamy przede wszystkim 
yvłaśnie zakłady pracy chronionej. Były' one i pozostać powin
ny naturalnym zapleczemuprawiania sportu -  jako elementu 
rehabilitacji -  przez osoby niepełnosprawne

ogolnej zajęła załoga ..pod” sternikiem Sondejem. tym sann m 
zdoby wając nieoficjalny tytuł mistrzów Polski w regatach że
glarskich osób niepełnosprawny ch na 1994 rok.
Oni oraz załoga z Łodzi. proyvadzona przez sternika K rzy
sztofa Kucharskiego, zakw alifikowały się na Światowe Mi
strzostwa w Regatach Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych, 
które odbędą się w Rutland w Anglii, w terminie 4.08. -  15.08. 
tego roku.

Holenderski wyjazd i sukces nic byłby możliwy bez zaan
gażowania sponsorów, wśród których znalazły się i zakłady

Sponsorzy jak i niepełnosprawni chętni do uprawiania tego 
pięknego sportu mogą zgłaszać się bezpośrednio do OSiRI 
„Start" w Katoyvicach. ul. Gliwicka 150. tel. (03)1547- 627. 
lub pod telefon (03)1998 -  728.

Istnieje też możliwość dokonywania wpłat bezpośrednio 
na konto Redakcji „Naszych Spraw” y\ BSK SA VII O/Kato
wice 312608-24989-136. z dopiskiem „Mistrzostwa Świata 
yv Żeglarstwie -  Anglia ‘94” .

Relację z tej imprezy' i listę wszy stkich sponsorów opubli
kujemy- w kolejny ch wydaniach ..NS”.
Uczastnikom życzymy zaś tradycyjnie: Stopy wody pod ki
lem!

Zdjęcia \ furek Hu hu i
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BIU LET YN IN FO RM AC Y JN Y

P rzed W alnym  Z ebraniem  
członków KIG-R prace jej 

Rady znacznie zintensyfikowały się. 
Odbyła ona mianowicie dwa posiedze
nia w pełnym składzie: 7 czerwca br. 
w Warszawie i 28 czerwca br. w Ło
dzi.

WARSZAWSKIE POSIEDZENIE 
RADY

miało następujący porządek:
* In formacja Prezesa Izby o bieżących 

pracach KIG-R i Prezydium jej Rady, w 
skład której weszły:
-  Całościowa przygotowania kompletnej

i kompleksowej Umowy Ramowej, 
która przedstawiona będzie Zarządo

wi i Radzie PFRON
-  Przygotowania do rozpoczęcia działal

ności szkoleniowej przez Izbę
-  Wystąpienie do ministra finansów w 

sprawie Vat (postulat jego zniesienia 
od zakupów inwestycyjnych i ekspor
tu)

-  Wystąpienie do ministra przemysłu w 
sprawie środków na promocję zakła
dów pracy chronionej

-  Udział członków KIG-R w ekspozy
cjach targowych; omówienie zasad 
jego wspierania

-  Oddłużanie zakładów' pracy chronio
nej

-  Kasy elektroniczne z pamięcią fiskal
ną - zaaw ansowanie prac nad kontrak
tem z „01ivetti”

-  Spółka MAG-TON w Białymstoku, 
omówienie jej aktualnej sytuacji

-  Projekt przeciwdziałania zagrożeniom 
wynikającym z odłożonej wypłaty 
zwaloryzowanych udziałów członkow'- 
skich

-  Przedstawienie zarządzenia kierowni
ka Urzędu Pracy zmieniającego jego 
strukturę organizacyjną i deprecjonu
jącą w niej rolę WOZiRON

-  Powołanie przy KIG Zespołu ds. Jako
ści.

* Przedstawienie i formalne zatwierdze
nie pana Mariana Leszczyńskiego na 
stanow isku D yrektora G eneralnego 
KIG-R.

* Uwagi Izby do projektu noweliza
cji ustawy z 9 maja 1991 roku, opra
cowane przez Nadzwyczajną Komisję 
Rady, przedstawił Maciej Pomierny. 
Rada zaakceptowała wyniki pracy tej 
Komisji, zaś projekt zmian ustawy prze
kazany został Pełnomocnikowi ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

Generalnie można określić, że związ
ki zawodowe i pracodawcy przeciwni są 
nowelizacji w ogóle, bowiem projekt

zmian ustawy, który byłby korzystny dla 
zakładów pracy chronionej został zdecy
dowanie odrzucony przez Ministerstwo 
Finansów. W ygląda zatem na to, że 
wszystko o co możemy walczyć, to utrzy
manie tego aktu prawnego w dotychcza
sowym brzmieniu.
Członkowie Rady zaproponowali, by . 
przeprowadzić w terenie szeroką akcję 
informacyjną adresowaną do przedstawi
cieli Parlamentu, przedstawić im, co do
kładnie oznacza ta ustawia dla wszystkich 
osób niepełnosprawnych i pozytywnie ich 
nastawić do proponowanych zmian. 
Ustalono, że propozycja nowelizacji 
opracow'ana przez KIG-R zostanie przed
staw iona również N aczelnej Radzie 
Spółdzielczej, bowiem zasiadając}' w niej 
posłowie mogą bardzo pomóc w obronie 
podstawowych zapisów ustawy. Do dzia
łań w tym zakresie i reprezentowania 
Izby na forum NRS upoważniono Mie
czysława Mitinkę z Łodzi.

* Do nowo powołanego przez Krajową 
Izbę Gospodarczą Zespołu ds. Jakości 
oddelegowano z ramienia naszej Izby 
Andrzeja Barczyńskiego („Nowe Ży
cie” Częstochowa).

* Plan pow ołania i dzia ła lności 
Ośrodka Promocji zakładów pracy 
chronionej w Łodzi zreferow ał 
Franciszek Kaźmierczak. Na jego uru
chomienie mają być wykorzystane m.in. 
środki przeznaczone na pilotażową re
strukturyzację regionu łódzkiego, cechu
jącego się najwyższym bezrobociem 
wśród osób niepełnosprawnych. 
Rozważono możliwości budowy, dzier
żawy bądź wykupu obiektu na ten cel, ta 
ostatnia wydaje się najbardziej korzyst
na. Obejrzano kilkadziesiąt obiektów, 
wybrano trzy, z który ch najwyższą oce
nę uzyskały budynki łódzkiego przedsię
biorstwa „Fonica” , będącego w likwida
cji, przy ul. Pomorskiej. Posesja ta o po

wierzchni 6260 m kw. zawiera kilka 
obiektów, które po niewielkich zabiegach 
adaptacyjnych będą nadawały się na 
działalność Ośrodka.
Jako jego formę organizacyjną zapropo
nowano spółkę z o.o., z początkowym ka
pitałem zakładowym 400-500 min zł. 
Ośrodek miałby pełnić rolę promocyjno
- informacyjną o produkcyjnych możli
wościach zakładów pracy chronionej, 
prezentować stałe ich ekspozycje, prowa
dzić działalność eksportowo - importo
wą oraz organizować wystawy branżo
we i ekspozycje ze sprzętem rehabilita
cyjnym.
Jego uruchomienie przewidywanejest w 
październiku br. Projekt ten wywołał 
burzliwą dyskusję członków Rady. Nie 
dyskutowano celowości powołania takie
go Ośrodka - to było dla wszystkich oczy
wiste. Uznano jednak, że inicjatywa ta 
musi od początku być szczegółow'o roz
pisana „na głosy”, by nie powielać po
przednich nieudanych doświadczeń 
(spółka „Wietpol”).
Postawiono warunek, że taki ośrodek 
musi być powołany zdecydowanie szyb
ciej, prężniej i ze znacznie większym ka-

PROBLEMÓW I PROJEKTÓW
CZEKAJĄCYCH MA REALIZACJĘ MIE UBYWA
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PROBLEMÓW I PROJEKTÓW  
 ̂ CZEKAJĄCYCH MA REALIZACJĘ NIE IJBYWA

pitałem zakładowym, inaczej nie ma 
szans by stać się poważnym, liczącym się
i przynoszącym spodziew ane efekty 
przedsięwzięciem gospodarczym. Rada 
wydała zgodę na powołanie takiego 
Ośrodka. Koordynatorem działań reali
zujących tę inicjatywę je s t Henryk  
Wójcik (łódzka RSUR).

* Działalność szkoleniową firmowa
ną przez KIG-R realizować będą bezpo
średnio terenowe spółdzielnie osób pra
wnych. Izba powoła Radę Programową, 
która opracuje programy szkoleń i okre
śli wszystkie zasady współpracy tych 
spółdzielni w zakresie szkoleń. Pierwsze 
z nich rozpocznie się 20 czerwca br. w' 
Smardzewicach (region łódzki), a adre
sowane będzie do przewodniczący ch Rad 
Nadzorczych i przewodniczących związ
ków zawodowych działających w zakła
dach pracy chronionej.
Koordynatorem szkoleń będzie z ramie
nia Izby Ryszard Gąsior (wrocławska 
SIOP).

* Zastrzeżenia do aktywności nie
których Komisji KIG-R wyraził Józef 
Sojda, uważając, iż robią one niewiele, 
postulował uaktywnienie ich szefów. 
Rada Izby postanowiła, że do 15 czerw
ca br. wszystkie Komisje Izby przedsta
wią szczegółowy plan ich pracy i zamie
rzeń do końca 1994 roku.

* Wyplata zwaloryzowanych udzia
łów członkowskich zagraża dużej czę
ści spółdzielni, z których „wyssie” ona 
środki.
Uznano za potrzebne, by Izba przygoto
wała propozycję linii postępowania, które 
doprowadziłoby do wyjścia z tej sytua
cji. W tym celu powalano roboczy ze
spół, w skład którego weszli: Andrzej 
G ajdziński („M ieszko” R acibórz), 
Czesław Wydmański („Hera” Sosno
wiec), Wacław Latkowski („Współpra
ca” Kielce), Zdzisław Bączkiewicz  
(„W ielsp in” Poznań) i S tan isław  
Maska („Wyzwolenie” Bielsko-Biała).

* Problem skutków oddłużania przed
siębiorstw państwowych kosztem zakła
dów pracy chronionej omówiono na pod
stawie informacji uzyskanych przez Biu

ro Izby od członków. Rada upoważniła 
Prezydium  do rozm ów  z Zarządem  
PFRON na temat przejęcia przez Fun
dusz niektórych wierzytelności i ewen
tualnych rekompensat strat ponoszonych 
z tego tytułu przez zakłady.

* Ustalono termin Walnego Zebrania, 
które odbędzie się 29 czerwca w W ar
szawskim Domu Kultury, przy ulicy 
Elektoralnej. Projekt jeg o  porządku 
przedstawiony przez Biuro Izby został 
zaakceptowany, ostateczne szczegóły 
zostaną przedstawione i omówione na 
posiedzeniu Rady, w dniu 28 czerwca br.

ŁÓDZKIE POSIEDZENIE 
RADY

skupiło się głównie na przygotowa
niach do Walnego Zgromadzenia, zatem 
jego przebieg przedstawiamy niemalże w 
punktach.
* Przyjęto regulamin Walnego Zebra

nia, przedstawiono propozycje składu 
jego prezydium. Komisji Mandatowo
- Skrótacyjnej i Komisji Uchwał i 
Wniosków.

* Prezes Izby -  Jerzy Modrzejewski 
przedstawił tezy referatu sprawozdaw
czo - programowego, który następne
go dnia wygłosił na walnym, dyr. 
Marian Leszczyński zapoznał człon
ków Rady z programem działania 
KIG-R do końca bieżącego roku.

* Zatw ierdzono projekty tem atów  
uchwał, które zostaną przedstawione 
uczestnikom Walnego Zebrania. Gdy
by -  zgodnie z Rezolucją I Ogólno
polskiego Forum Zakładów Pracy 
Chronionej -  powstała wspólna repre
zentacja pracodawców osób niepełno
sprawnych, związków zaw'odowych i 
organizacji pozarządowych, do prac w 
niej desygnow ano Z bigniew a  
Rachausa z Łodzi.

Na posiedzeniu Rady poruszane też były 
inne sprawy' bieżące.

Andrzej Gajdziński poprosił o 
zwolnienie go z obowiązku uczestnictwa 
w pracach „zespołu węglowego” (poro
zumienie spółki węglowe -  PFRON, 
które wielokrotnie przedstawialiśmy), ze

względu na nadmiar innych obowiązków'. 
N a sw oje m iejsce zaproponow ał 
Stanisława Maskę z Bielska-Białej, co 
zostało zaakceptowane przez Radę. Na 
mający w tym zespole miejsce vacat zgło
szono Mieczysława Mitinkę z Łodzi, co 
również zostało przyjęte.

Rozpatrzono deklaracje nowych firm 
pragnących przystąpić do naszej Izby, 
wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Jed
nocześnie wyrażono zgodę -  tak. jak to 
już uprzednio uczyniono w przypadku 
Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Głuchych -  na członkostwo w KIG-R Za
rządu Głównego Polskiego Związku Nie
widomych, bez wnoszenia składek człon
kowskich. Natomiast wszystkie zakłady 
własne PZN prowadzące działalność go
spodarczą będą członkami Izby na zasa
dach ogólnych.

Do Biura Izby złożono programy 
działania Komisji Ekonomicznej i Komi
sji Rehabilitacyjnej KIG-R, do końca 
tego roku.

O dczytano pism o dra Jerzego 
Mikulskiego z Centrum Naukowo -  Ba
dawczego Spółdzielczości Inwalidów, w 
którym proponuje on zawarcie porozu
mienia i współpracy w zakresie tworze
nia instytucji naukowo-badawczych zaj
mujących się problemami osób niepełno
sprawnych. Rada poprosiła o opinię Ko
misję Rehabilitacyjną Izby.

Szkolenie dla przewodniczących Rad 
Nadzorczych i związków zawodowych 
zorganizowane przez Izbę w Smardze
wicach, cieszyło się wysoką frekwencją
i uzyskało bardzo pozytywną opinię jego 
uczestników. Dowodzi to potrzeby takich 
szkoleń i konieczności pilnego ich kon
tynuowania.

Pozytywną opinię o obiektach w Ło
dzi przy ul. Pomorskiej, obiektach, które 
mają być ewentualnie zaadoptowane na 
centrum promocyjno-handlowe zakła
dów pracy chronionej przedstawił po ich 
wizytacji Czesław Wydmański. Istnie
je potrzeba, by centrum to miało swoje 
filie nie tylko w Białymstoku (M AG- 
TONj ale i w innych ośrodkach.

II „NASZE SPRAWY”
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Walne Zebranie KIG -R
L. JOtwierając 29 czerwca br. Walne 

Zebranie KIG-R prezes Izby Je
rzy Modrzejewski powitał zebranych 
przedstawicieli i przybyłych gości repre
zentujących Ministerstwo Pracy i Polityki 
Socjalnej, Finansów, Biuro Pełnomocni
ka, Zarząd PFRON, centrale związków za
wodowych. ZG Zrzeszenia „Start”, TWK, 
PZG, PZN. ZIWRP i Krajowego Związku 
Rewizyjnego.'

Następnie powołano Prezydium Zebra
nia. w skład którego weszli: Zbigniew 
Rachaus -  przewodniczący, Zdzisław 
Bączkiew icz -  zastępca przewodniczące
go, Ryszard Gąsior -  sekretarz, Henryk 
Wó jcik i Stanisław Maśka -  członkowie.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
wybrano: Andrzeja Puchalskiego (Bia
łystok), Jana Tomczaka (Środa Śl.), 
Józefa Gassa (B ielsk Podlaski) i

powołanie Izby było zasadne, czy jest 
to organizacja potrzebna środowisku i 
jeśli tak, to czy ma perspektywy roz
woju? Odpowiedź padnie dzisiaj z Fo
rum naszego I Walnego Zgromadzenia 
członków K IG -R  
Koleżanki i Koledzy

Na Zjeździe Założycielskim przyję
te zostały: Statut i Program K IG -R Na 
trzyletnią kadencję wybrano władze do 
ich realizacji. Rozpoczął się proces two
rzenia Krajowej Izby.

Pierwsze miesiące po Zjeździć to 
organizowanie Biura, poszukiwanie 
pracowników, w tym Dyrektora Gene
ralnego, pokonywanie przeszkód przy 
rejestracji. W tym samym czasie toczy

wych wyrobów, pomoc w uzyskiwaniu 
międzynarodowego certyfikatu jakości 
ISO 9000, promocję towarów zakładów 
pracy chronionej na targach, organiza
cję krajowej sieci dystrybucji, itp. ini
cjatywy wspomagające zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych.
Pracujemy niemal w komfortowych wa
runkach. Rejestracja jest VATza nami. 
Wspiera nas Minister Pani Grażyna 
Andrzejewska-Sroczyńska przychylna 
podpisaniu porozumienia. Konsultan
tem Zarządu PFRON z inicjatywy Pre
zesa Zbigniew a Miłka jest nasz przyja
ciel Andrzej Palka, powołany w tym 
czasie na wiceprezesa Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

PODSUMOWANIE DOKONAŃ, OKREŚLENIE 
ZAGROŻEŃ l  NOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA

Andrzeja Kużdżała (Nysa). Natomiast w 
skład Komisji Uchwal i Wniosków' weszli: 
Narcyz Janas (Częstochowa), Urszula 
Rucińska (Działdowo), Adam Pawelec 
(Głuchołazy) i Julian Kołodziej (Kłodz
ko).

* * *

REFER4T SPRAWOZDAWCZO
-  PROGRAMOWY

wygłosił prezes K IG -R  Jerzy 
Modrzejewski; jego obszerne fragmenty 
przedstawiamy poniżej.

Panie Przewodniczący 
Dostojni Goście 
Koleżanki i Koledzy

Czas biegnie nieubłaganie szybko. 
Od Zjazdu założycielskiego KIG-R (luty 
1993 r.) minęło już piętnaście miesięcy. 
To zbyt krótki okres czasu na realiza
cję pełnego programu organizacji go
spodarczej, w szczególności organizacji 
gospodarczej promującej zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych. Wymaga to 
bowiem poszukiwań niekonwencjonal
nych rozwiązań ekonomicznych i orga
nizacyjnych. Ale rok to wystarczający 
okres czasu aby odpowiedzieć sobie, czy

się bitwa z Ministerstwem Finansów o 
podatek VAT. Przegrane byłyby rów
noznaczne z bankructwem zakładów 
pracy chronionej, z bankructwem idei 
rehabilitacji zaw odowej osób niepełno
sprawnych. Krajowa Izba -  wolą Zja
zdu -  walkę o VAT organizuje i aktyw 
nie w niej uczestniczy. Po kilku miesią
cach przychodzą pierwsze pozytywne 
efekty. W maju KIG-R jest już organi
zacją legalną, uzy skuje wpis do rejestru. 
W czerwcu wygrywamy -  niezupełnie 
do końca -  ale z korzyścią dla naszych 
zakładów rozwiązanie podatku VAT- 
owskiego. Groźba likwidacji zostaje od
dalona. Lipiec i sierpień to miesięce 
urlopowe. Izba kontynuuje prace nad 
programem wypracowanym w Stowa
rzyszeniu „Nasze Sprawy”. Powstaje 
projekt współpracy KIG-R z Pełnomoc
nikiem ds. Osób Niepełnosprawnych i 
PFRON w zakresie dostosowania zakła
dów pracy chronionej do gospodarki 
rynkowej. Projekt obejmuje 21 przed
sięwzięć, w tym: podnoszenie wiedzy 
(członków zarządu i rad nadzorczych, 
związkowców i pracowników niższego 
szczebla zarządzania), restrukturyzację 
tych zakładów, restrukturyację pilota
żową gmin wiejskich, organizację inku
batorów przedsiębiorczości dla inwali
dów, poszukiwanie kooperantów i no-

sprawnych. W wyniku wydarzeń poli
tycznych Izba podejmuje działania 
wspierające kandydatów' z naszego śro
dowiska do Sejmu i Senatu. Wszystko 
co piękne przemija szybko. Pierwsze 
chmury pojawiają się wraz z nowym 
rządem. Rozpoczyna się walka o stano
wisko Pełnomocnika ds. Osób Niepeł
nosprawnych. KIG-R stanowczo opo
wiada się po stronie Pani Grażyny 
Andrzejewskicj-Sroczyńskicj. Przeciw
nikiem w tej w alce jest Krajów a Rada 
Osób Niepełnosprawnych i zdominowa
na przez jej członków Rada Nadzorcza 
PFRON, a także Prezes Zarządu  
PFRON. Z tygodnia na tydzień satua- 
cja zaostrza się. Krytyczne opinie o Fun
duszu, o spółdzielczych zakładach, o 
KIG-R stają się stałym elementem mass 
mediów. Atmosferę podgrzewa mit o 
niewyczerpanych zasobach PFRON. 
Tymczasem konto Funduszu jest puste. 
Winę za ten stan rzeczy ponoszą rów
nież członkowie Rady Nadzorczej 
PFRON zasiadający tam z rekomenda
cji KRON. Rzecz w tym, że sprawcy 
kłopotów nie tylko nie poczuwają się do 
odpowiedzialności, a w ręcz odw rotnie- 
wykorzystując sytuację polityczną -  
obarczają odpowiedzialnością Minister 
Grażynę Andrzejewską-Sroczyńską, 
Prezesa PFRON Andrzeja Pałkę i Spól-
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W alne Zebranie KIG -R
L. J
dzielnie Inwalidów. Porozumienie o 
współpracy idzie na półkę. Nie ma kli
matu do pracy na rzecz zatrudnienia 
inwlidów, na rzecz zakładów pracy 
chronionej. Toczy się wielomiesięczna 
walka o pieniądze PFRON (czy mają 
one służyć organizacjom pozarządo
wym, czy rehabilitacji zawodowej). 
Okres ten kończy I Ogólnopolskie Fo
rum Zakładów Pracy Chronionej w ki
nie „Skarpa” w kwietniu br. Izba jest 
jednym z głównych organizatorów Fo
rum, Forum, które przywróciło Fundu
szowi priorytet zachowania i tworzenia 
nowych miejsc pracy. Ale nic do końca. 
Już słychać kolejne pomysły na zakła
dy pracy chronionej np. podniesienie 
składki na ZUS, wprowadzenie VAT-
u, itp.
Koleżanki i Koledzy 
KIG-R organizuje się w warunkach 
odbiegających daleko od cieplarnia
nych. Mimo przedstawionych wcześniej 
problemów jest organizacją o wzrasta
jącej sprawności i skuteczności działa
nia, o rosnącym znaczeniu w środowi
sku gospodarczym i rządowym. Ucze
stniczymy na prawach stałego konsul
tanta w pracach kilku Komisji Sejmo
wych. Mamy przedstawiciela w zespole 
KIG ds. systemu wymogów jakościo
wych. Przybywa nam członków. Orga
nizujemy (samodzielnie bądź wspólnie 
z KZRSIiSN) wiele przedsięwzięć na 
rzecz środowiska zawodowego inwali
dów.
Przedsięwzięcia samodzielne to m.in.:
-  porozumienie o współpracy: KIG-R  

-Pełnomocnik -  PFRON,
-  seminarium w Cieplicach na temat 

„Restrukturyzacja Spółdzielni Inwa
lidów i Zakładów Pracy Chronionej”,

-  organizowanie holdingów zakładów 
pracy chronionej (branże: metalowe, 
elektroniczne, obuwnicze),

-  organizowanie sieci dystrybucji,
-  projekt oddłużenia zakładów pracy 

chronionej (niespłacone należności 
przedsiębiorstw państwowych),

-  pilotażowa próba reaktyw owania upa
dłej spółdzielni inwalidów,

-  szkolenia: ISO 9000, członków Rad 
Nadzorczych i Związków Zawodo
wych (razem),

-  interwencje: Rzecznik Praw Obywa
telskich, Minister Finansów (VAT od 
eksportu, inwestycji i towarów o niż
szej skali podatku)

-  negocjacje z firmami o uruchomieniu 
nowych produkcji -  Olivetti (również 
możliwość zarobienia KIG-R na swo
je utrzymanie).

Przedsięwzięcia wspólne z KZRSIiSN, 
to m.in.:

-  organizowanie zwolenników rozwią
zania podatku VAT zgodnie z ustawą 
z maja 1991 r.,

-  porozumienie węglowe,
-  obrona stabilności na stanowisku Peł

nomocnika ds. Osób Niepełnospraw
nych,

-  organizacja Forum Zakładów Pracy 
Chronionej,

-  polityka w Radzie Nadzorczej 
PFRON, gdy zasiedli tam członkowie 
KRON.

Reasumując -  KIG-R z trudem, nie 
tak szybko jak oczekiwały zakłady pra
cy chronionej, nie zawsze do końca i 
skutecznie realizuje założenia Statutu i

przyjęty na Zjeździe Założycielskim 
program. Wysoko należy ocenić aktyw
ność członków Rady 9 posiedzeń Plenar
nych, posiedzenia Prezydium, pracę w 
Komisjach (ekonomicznej, restruktury
zacji, gospodarczej). Nikt nie odmawia 
pracy, chociaż we własnych zakładach 
kłopotów nic brakuje.
Koleżanki i Koledzy

Oceniając pozytywnie pierwsze kil
kanaście miesięcy funkcjonowania 
KIG-R zdajemy sobie sprawę ze skali 
potrzeb zakładów pracy chronionej. 
Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązując 
problemy ogólne (VAT, zasilanie zakła
dów pracy chronionej w środki PFRON) 
znacznie gorzej wspieramy pojedy ncze 
zakłady, znacznie gorzej pomagamy im 
rozwiązywać codzienne problemy. Dzie
je się tak z co najmniej kilku powodów.

Pierwszy, to szczupłość kadr w Izbie 
wynikające z niewielkich finansów. 
Składki członkowskie nie są waloryzo
wane z inflacją /.../; ponadto nie zawsze 
płacone są w terminie i nie wszyscy pła
cą. Prezydium i Rada Nadzorcza usil
nie poszukuje możliwości zarobkowa
nia. Mamy nawet pew ne sukcesy ale nic

wystarczają one na zaspoko jenie różno
rodnych potrzeb zakładów pracy chro
nionej.
Drugi, to niezrozumiała niechęć zakła
dów pracy chronionej do wspólnej 
przedsiębiorczości. Izba wynegocjowa
ła z Funduszem kilka pilotażowych re
strukturyzacji branżowy ch. Kończą się 
one jednak w fazie początkowej tj. po 
zakończeniu prac firmy konsultingowej. 
Nie starcza determinacji na wspólne 
inwestycje rozwojowe.
Mając na uwadze „plusy” i „minusy” 
dotychczasowej działalności KIG-R  
można śmiało postawić tezę, że był to 
trafiony pomysł założycieli. Przed Izbą 
jest sensowna przyszłość. Widać to bar
dzo wyraźnie w bezpośredniej pracy z 
zakładami pracy chronionej, Pełnomoc
nikiem , PFRON i Rządem. Rada 
Nadzorcza KIG-R poddaje się ocenie 
członków Izby z przekonaniem, że jej 
praca nic zostanie nic zauważona i oce
niona sprawiedliwie.

Koleżanki i Koledzy 
Czas wczorajszy to już dawna prze
szłość. Gospodarka zmienia się dzisiaj 
znacznie szybciej niż w latach 1990-93. 
Widać to bardzo wyraźnie na targach. 
Prywatny biznes rośnie w siłę, wiąże się 
z prywatnym kapitałem zagranicznym, 
nieskrępowanym niczym w' zarządzaniu
i podejmow aniu decyzji rozwija się dy
namicznie. Przemysł państwowy, w du
żej części już sprywatyzowany, obudził 
się z kilkuletniego letargu. Oddłużony 
(również kosztem naszych zakładów), 
zasilany nowymi kredytami, o szerokich 
kontaktach zagranicznych, wspomaga
ny przez Ministerstw a Przemyślu, Prze
kształceń i Współpracy Gospodarczej 
wyrasta na groźnego konkurenta. Kon
cerny zachodnie wykupując zakłady 
państwowe zmieniają kooperantów. 
Stawiają wysokie wymogi jakościowe i 
cenowe. Zauważa się także koncentra
cję kapitału w celu finansowania roz
woju technicznego i technologicznego 
oraz organizowania wspólnej sieci 
sprzedaży.

(POLAR, ASPA, i PZL HYDRAL 
założyły porozumienie „TORPOL”;

PODSUMOWANIE 
ZAGROŻEŃ l  NOWYCH
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WISTULA, PRÓCHNIK -  porozumie
nie o dystrybucji)
W stoczniach, w górnictwie, w przemy
śle motoryzacyjnym uruchamiane są 
przedstawicielstwa firm oferujących 
swoje wyroby. Zakłady pracy chronio
nej nie podejmują tych tematów lub czy
nią to zdecydowanie niemrawo. Za rok, 
dwa będzie już za późno. Myślę, że w ar
to rozważyć ponownie prezentowany 
pogląd. Rada zaprasza chętnych do dys
kusji i oczekuje na zgłoszenia. 
Koleżanki i Koledzy

Spółdzielcze zakłady pracy chronio
nej nie są w stanie zrestrukturyzować 
się same bez fachowej pomocy i bez ta
nich kredytów inwestycyjnych. Zauwa
ża to nawet Naczelna Izba Kontroli. 
NIK potwierdza również społeczny cel 
działalności spółdzielni inwalidów i 
uznaje pomoc państwa za zasadną. 
Zwraca uwagę na nierozwiązane pro
blemy w łasnościowe i obojętność samo
rządów terytorialnych. Stwierdza deka

pitalizację maszyn i urządzeń, przesta
rzałe technologie, trudności z przezawo- 
dowieniem osób niepełnosprawnych, 
brak kadry fachowej, brak własnych 
środków finansowych na istotną moder
nizację i rozwój. Potwierdza potrzebę 
podjęcia działań władz państwowych 
celem zahamowania degradacji spół
dzielni inw alidów postrzeganej jako do
skonalsza forma utrzymania aktywno
ści ludzi niepełnosprawnych, niż ruty
nowe zapew nienie opieki socjalnej w po
staci rent inwalidzkich. KIG-R uważa 
wnioski NIK za koronny dowód w spo
rze o spółdzielczość inwalidów, o pracę 
dla niepełnosprawnych. Zatrudnienie 
inw alidów jest wkomponowane w pro
gram polityki społecznej rządu. Świad
czy o tym ustawa z maja 1991 r. o za
trudnianiu i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Cel ten może 
być realizow any jedynie przy udziale fi
nansowym państwa (PFRON) i udziale 
fachowych firm restrukturyzacyjnych. 
Naiwnością byłoby sądzić, że spółdziel
nie inw alidów (z małymi wyjątkami) sa
modzielnie dostosują się do rynku. Jest 
to niemożliwe z wielu przyczyn. Każdy

rząd (niezależnie od poglądów politycz
nych) ma obowiązek nie tylko wspoma
gać proces dostosowania tych specyficz
nych zakaldów pracy do reguł gospo
darki rynkowej ale również przeciw
działać wyszarpywaniu pieniędzy z 
PFRON na cele inne, niż zachowanie i 
tworzenie nowych miejsc pracy. Pienią
dze PFRON pochodzą z dyskryminacji 
inwalidów na rynku pracy, z niezatru- 
dniania ich, i tej pracy mają służyć. Pani 
Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska -  
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnospraw
nych i Zarząd PFRON bez wsparcia Mi
nistra Pracy i Rady Ministrów nie obro
nią ustawy o rehabilitacji.
Koleżanki i Koledzy

Po raz pierwszy od maja 1991 r. na 
stanowiskach Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych i w Zarządzie  
PFRON marny osoby kompetentne, oso
by, które rozumieją znaczenie pracy dla 
niepełnosprawnych i posiadają pro
gram realizacji ustawy. Ponadto, co jest

równie ważne jak kompetencje, są to 
osoby życzliwe inwalidom. Przeżyliśmy 
arogancję i niekompetencje poprzedni
ków Pani Grażyny Andrzejewskiej- 
Sroczyńskiej i Andrzeja Palki. KIG-R  
stoi murem po stronie tych przedstawi
cieli rządu. Jeśli zostaniemy zmuszeni 
to udowodnimy nasze popoarcie gene
ralnym protestem załóg zakładów pra
cy chronionej. Myślę, że będę wyrazi
cielem wszystkich obecnych na tej sali 
członków KIG-R zapewniając Panią 
Minister i Zarząd PFRON o naszym po
parciu. Poparciu zdobytym obroną in
teresów osób niepełnosprawnych pracu
jących zawodowo. Na zakończenie 
chciałbym zwrócić uw agę na ważne dla 
naszego środowiska wydarzenie. Otóż 
coraz wyraźniej daje się zauważyć dą
żenie KZRSIiSN i KIG—R do wspólnej 
obrony idei rehabilitacji zawodowej. To 
zrozumienie wspólnych celów było wy
raźne przy udzieleniu poparcia dla Mi
nister G rażyny A ndrzejew skiej- 
Sroczyńskiej i Prezesa Andrzeja Pałki; 
było również wyraźne przy organizacji 
Forum Zakładów Pracy Chronionej w 
kinie „Skarpa”. KIG—R potwierdza 
wolę dalszej współpracy. /.../_________

WSPIERANIE TENDENCJI 
INTEGRACYJNYCH

to podstaw ow y kierunek, na 
który szczególny nacisk będzie kła
dła Izba w swej działalności -  
stwierdził w  uzupełnieniu referatu 
prezesa Modrzejewskiego Dyrektor 
G enera lny  K IG -R  -  M arian  
Leszczyński. Chodzi o powstanie i 
trwałe zaistnienie więzi gospodar
czych i finansowych, zatem o two
rzenie struktur typu holdingowego. 
W tym właśnie kierunku będą szły 
najbliższe działania szkoleniowe i 
informacyjne Biura Izby.

Dyrektor Leszczyński dużą wagę 
przywiązuje do szybkiego i spraw
nego powołania w Łodzi ośrodka 
handlu i promocji zakładów pracy 
chronionej oraz jego filii w Białym
stoku. To jednak w podstawowej 
mierze uzależnione będzie od ak
tywności członków Izby.

Uznał też za niezbędne stworze
nie instytucjonalnych rozwiązań 
problemu restrukturyzacji spółdziel
czych zakładów pracy chronionej. 
Zaproponował dla realizacji tego 
celu pow ołan ie profesjonalnej 
Agencji Restrukturyzacji, przy 
czynnym udziale organizacyjnym
i kapitałowym samych zakładów, 
ze wsparciem ze strony PFRON.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z działalności Izby w 1993 roku 

w ygłosił je j skarbnik -  Henryk 
Wójcik. Już wcześniej znalazło ono 
akceptację Rady KIG-R.
Nawoływał, by członkowie bardziej 
systematycznie wywiązywali się ze 
sw ych zobow iązań  w obec ich 
wspólnej organizacji, bowiem ich 
dyscyplina w systematycznym opła
caniu składek ciąglejeszcze szwan
kuje.

ROZBUDOWĘ FUNKCJI 
KONSULTACYJNO-

RADCOWSKICH IZBY
postulował Eugieniusz Cymer 

(HSI „Równość” w Poznaniu). Po

DOKONAŃ, OKREŚLENIE 
KIERUNKÓW DZIAŁANIA
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Walne Zebranie KIG -R

nieważ każda Izba Skarbowa inaczej 
interpretuje zapisy ustawy o podat
ku od towarów i usług, KIG—R mo
głaby powołać komisję ds. konsul
tacji należności i zwolnień VAT- 
owskich, która -  upełnomocniona 
przez członków -  występowałaby w 
ich imieniu, konsultowała i interpre
towała poszczególne szczegółowe 
przypadki.

Takoż -  zdaniem E. Cymera -  
Izba powinna stworzyć silny ze
spół radców prawnych, by np. o 
tym, że zasiłki chorobowe dla pra
cow ników  spółdzieln i pow inien 
wypłacać ZUS, nie ona sama, nie 
dowiadywać się z „Kuriera Spół
dzielczego”. Tylko z tego tytułu po
znańska „Równość” utraciła 1.300 
min zł, które usiłuje odzyskać od 
ZUS.

DZIAŁALNOŚĆ 
PILOTAŻOWEGO OŚRODKA  

INFORMACYJNEGO
tworzonego wg. wypróbowanych 

w Niemczech wzorców przedstawił 
Martin Buschermohle -  dyrektor 
Ośrodka Doradztwa Technicznego 
w Poznaniu, jed n o cześn ie  -  na 
mocy umów rządowych -  pracow
nik MPiPS.

Przedstawił on założenia drugiej 
edycji katalogu zakładów  pracy 
chronionej, który -  na wzór poprze
dniego -  ma ukazać się w roku bie
żącym. Tym razem nie uzyska on 
dofinansow ania od M inisterstw a 
Pracy RFN, będzie więc musiał po
legać głównie na wpływach uzyska
nych od tych zakładów.

Katalog to tylko cząstka działal
ności poznańskiego Ośrodka. W 
Niemczech tego typu organizacje 
ząjmująsię opracowywaniem adap
tacji wzorcowych stanowisk pracy 
dla osób niepełnospraw nych, od 
strony technicznej -  zbieraniem

wiedzy o możliwościach, o dostęp
nym sprzęcie, o najnowszych opra
cowaniach w tym zakresie, mają do
stęp do komputerowej bazy danych 
„Reha -  Dat” i systemu „Handy- 
net”.

Aktualnie dane te zbierane są na 
terenie Polski, ich baza -  również z 
danymi powyższych systemów po
winna być dostępna już w drugim 
półroczu br.

O SPRAWACH 
GOSPODARCZYCH

a odcinając się od polityki głos 
zabrał Jan Tomczak ze Środy Ślą
skiej. Zdecydowanie opowiadając 
się za prymarnością działalności go

spodarczej, która dopiero stwarza 
możliwości do podjęcia rehabilita
cji, przedstawił kilka tez i propozy
cji o dużym znaczeniu dla praco
dawców osób niepełnosprawnych.
1. Za mało wiemy o sobie i to jest 

podstawowa przyczyna, naszej 
słabości. Można i trzeba zorgani
zow ać ściśle w spółpracujące, 
duże lobby gospodarcze. Tworząc 
równe szanse startu gospodarcze
go dla wszystkich spowodujemy, 
iż zweryfikuje ich sam rynek, na 
którym pozostaną ci najlepsi. Ta
kie sąjego prawa i reguły nim rzą
dzące, czy się nam to podoba czy 
nie.

2. Zagraża nam ogromna fala po
pulizmu: po prostu im lepiej dzie
je się w naszych zakładach -  cho
dzi o spółdzielnie -  tym bardziej, 
w sposób momentami nieposkro
miony, rosną apetyty, niejedno

krotnie całkowicie nieadekwatne 
do realiów  gospodarczych. W 
św ietle obow iązujących zasad 
rynkowych dotychczasowa forma 
zarządzania spółdzielnią całkowi
cie przeżyła się, przeżyła się od
powiedzialność zbiorowa. Jak za 
mienie i metody gospodarowania 
odpowiada spółdzielnia, to fak
tycznie nie odpowiada nikt. Jest 
już czas najwyższy, by wprowa
dzić kontrakty menadżerskie, by 
spó łdz ie ln iam i zarządzali fa
chowcy, którzy wiedząjak (know
- h o w -jak  mówią w sferach świa
towego biznesu) to się czyni.

3 Upadł mit o nieograniczonych 
środkach PFRON, również mit
o tym, że Fundusz to panaceum 
na wszelkie nieudane posunięcia 
Rad Nadzorczych i Zarządów.

Jego środki winny być wydatko
wane głównie na rozwój zatru
dniania osób niepełnosprawnych
i jego stabilizację, zaś jedynym 
miernikiem skuteczności gospo
darczej muszą być wyniki ekono
m iczne osiągane, bądź nie, na 
podstawie zaakceptowanego bi- 
znes-planu, na realizację którego 
PFRON przeznaczył środki.

4. Nie bójmy się współpracy, nie 
bójmy się oddać komuś części 
władzy. Władza jest wtedy kiedy 
są pieniądze, bez nich jest bez
w arto śc io w a i śm ieszna.Pan  
Tomczak podał za przykład swój 
zakład -  „Prodimel” w Środzie 
Śl., który współpracując z inny
mi, tylko w okresie kilku miesię
cy tego roku zaoszczędził na 
wspólnych ekspozycjach targo
wych i prom ocji 240 min zł. 
Współpracuje też w wielu innych

PODSUMOWANIE 
ZAGROŻEŃ l  NOWYCH
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dziedzinach, m.in. transportu, bo 
to przynosi bardzo wymierne ko
rzyści.

NOWE METODY PRACY  
FUNDUSZU

przedstawi! w swym wystąpieniu 
prezes jego  Zarządu -  Andrzej 
Pałka.
Sprowadzają się one do:
-  limitowania środków na konkret

ne zagadnienia,
-  wprowadzenia konkursu ofert dla 

pracodawców występujących o 
utw orzenie nowych stanow isk 
pracy dla osób niepełnospraw 
nych.
Zapowiedział nadto, iż ostatecz

ne decyzje o kierunkach wydatko
wania środków  PFRON w 1995 
roku zapadną jeszcze jesienią tego

roku.
Prezes A. Pałka postulował roz

ważenie przez KIG-R prowadzenia 
działalności w zakresie centralizo
wania pewnych środków deponowa
nych przez członków i ich dystry
bucji, zatem częściowego samofi
nansow ania się zakładów  pracy 
chronionej.

Fundusz szczególnie chętnie bę
dzie wspierał finansowo wspólne 
przedsięw zięcia zakładów  pracy 
chronionej, ich związki kapitałowe, 
szczególny też nacisk będzie kładł 
na stabilizację zarządzania spół
dzielniami, zwłaszcza tymi, które 
uzyskały zeń środki na realizację 
określonego programu restruktury
zacyjnego, czy naprawczego.

Znaczne fragmenty wystąpienia 
prezesa Andrzeja Pałki znajdują się 
na stronie 5 i 7 tego numeru „Na
szych Spraw”, nie będziemy go za

tem szerzej omawiać na łamach Biu
letynu.

N A JB A R D Z IEJ PO TR ZEB N E 
DLA NOW YCH POCZYNAŃ 

GOSPO DA RCZYCH
jest zdaniem Wojciecha Tatar- 

czucha -  reprezentanta krakowskie
go prywatnego zakładu pracy chro
nionej -  kształcenie i doskonale
nie kadry kierowniczej.

Wstąpiliśmy do KIG-R -  powie
dział m.in. -  ze względu na softwa
re, który Izba miała z sobą nieść. 
Używając terminologi komputero
w ej-w iem yjak błyskawicznie „ sta
rzeją się ” same komputery. Nato
miast te same stare maszyny przy 
pomocy nowych programów mogą 
wytwarzać nowe, dobre i potrzebne 
rzeczy.

Sprawa druga to brak przepły
wu informacji. Środowisko kra
kowskie zgłosiło do Izby projekt 
uruchomienia i funkcjonowania po
czty elektronicznej obejm ującej 
swym zasięgiem zakałdy pracy chro- 
n io n e j, B iu ro  P e łn o m o cn ik a  i 
WOZiRON-y, PFRON i jego agen
dy terenowe oraz pozarządowe orga- 
nizacje osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z danymi inicjatorów tego 
przedsięwzięcia jej uruchomienie 
dzisiaj będzie kosztowało 10-krot- 
nie mniej niż za rok, czy za dwa lata, 
zaś potrzeba i konieczność takiego 
obiegu informacji jest poza wszel
ką dyskusją.

Mając kontakty z fundacjami i za
granicznymi programami samopo
mocowymi, które finansują działal
ność programową polskich organi
zac ji pozarządow ych , W. 
Tatarczuch stwierdził, iż przy roz

dziale tych środków w kraju panuje 
duża dowolność. Pieniądze te czę
sto przeznaczane są na rzeczy nie
wiarygodnie niepotrzebne.
W związku z tym zgłosił projekt 
powołania przy KIG-R jakiejś ko
misji, czy zespołu, który -  w ści
słej współpracy z międzynarodo
wymi organizacjami finansujący
mi w Polsce działalność samopo
mocową koordynowałyby wydat
kowanie tych środków na określo
ne kierunki i cele. Chodzi tu o kil
ka programów, m.in. PHARE, skąd 
nadto Izba mogłaby uzyskać środki
-  może nie na stanowiska pracy -  
lecz np. na pewne działania konsul
tingowe, stworzenie zespołu radców 
prawnych, czy wreszcie pocztę elek
troniczną.

KONIECZNOŚĆ WYŁONIENIA
WSPÓLNEJ SZEROKIEJ 

REPREZENTACJI

dom inow ała  w w ypow iedzi 
Zbigniewa Rachausa z łódzkiej 
„Rusałki”. Przedstawiamy obszerne 
fragmenty jego wystąpienia.

Chcę ustosunkować się do kwiet
niowej inicjatywy podjętej na I  
Ogólnopolskim Forum Zakładów 
Pracy Chronionej, która -  w moim 
odczuciu wymaga kontynuacji. 
Chodzi o powołanie operatywnego, 
konsultacyjno-porozumiewaw czego 
Forum złożonego z przedstawicieli 
organizacji, które brały udział w 
tym zgromadzeniu. To Forum obra
dujące raz w roku mogłoby i może 
na co dzień -  poprzez swoje Prezy
dium -  mieć zadania:
-  zabieganie o konstruktywną  

współpracę między organizacja
mi zajmującymi się problematy
ką osób niepełnosprawnych i za
interesowanych ich zawodową 
aktywizacją, a także terapią za
jęciową,

-  opin iodaw czo-postulatyw ne  
wspom aganie Urzędu Pełno-

DOKONAŃ, OKREŚLENIE 
KIERUNKÓW DZIAŁANIA
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W alne Zebranie KIG -R
UCHWAŁA NR 1

mocnika ds. Osób Niepełnospraw
nych w realizacji jego zadań i po
stanowień,

-  kompetentne i odpowiedzialne 
kształtowanie w opinii publicznej 
obiektywnego wizerunku roli i po
trzeb środowiska osób niepełno
sprawnych, w warunkach gospo
darki rynkowej,

-  ukazywanie luk i niewłaściwości 
legislacyjnych w przepisach pra
wa dotyczących osób niepełno
sprawnych i ich zakładów, postu
lowanie stosownych zmian w tych 
przepisach, zapobieganie -  w mia
rą możliwości -  negatywnym no
welizacjom uszczupla jącym prawa 
nabyte środowiska, 
profesjonalne upowszechnianie 
społeczno-gospodarczej proble
matyki naszego środowiska w krę
gach parlamentarnych i ugrupo
waniach politycznych,

- przeciwstawianie się nieodpowie
dzialnym działaniom dezintegrują
cym nasze środowisko i osłabia
jącym jego pozycję w opinii pu
blicznej/.../

Lista proponowanych zadań jest 
oczywiście otwarta.

Zwołanie I Forum, jego przebieg
i wyniki możemy uznać za poważny 
sukces środowiska, wymagający jed
nak utrwalenia, by użyć terminolo
gii sportowej -  „pójścia za ciosem 
Inaczej byłoby to niewybaczalne 
zmarnowanie szansy. Chodzi tu o 
społeczną koncentrację odddziaływa- 
nia na opinię publiczną i środowiska 
decydenckie. Chodzi o zawężenie luk, 
przez które pseudo-przyjaciele inwa
lidów /.../mogliby im szkodzić.

Należy pilnie przystąpić do opra
cowania i określenia form organiza
cyjno-prawnych takiego porozumie
nia, uściślenia jego zadań i metod 
działania, by mogło ono służyć wszy
stkim ludziom niepełnosprawnym.

Przedstawiciele członków Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zebrani 
na Walnym Zgromadzeniu w Warszawie w dniu 29 czerwca 1994 r. wyrażają 
uznanie oraz zdecydowane poparcie dla Pełnomocnika ds. Osób Niepełnospraw
nych pani minister Grażyny Andrzejewskiej-Sroczyńskiej oraz nowego progra
mu działalności wdrożonego przez aktualny Zarząd PFRON.
Stoimy na stanowisku, że konsekwentna realizacja ustawy z 9 maja 1991 roku -  co 
gwarantują osoby pani minister Andrzejewskiej i prezesa Zarządu PFRON pana 
Andrzeja Palki -  zdecydowanie przyczyni się do poprawy sytuacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych.

UCHWALA NR 2

Przedstawiciele członków Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej zebrani 
na W'alnym Zgromadzeniu w Warszawie w dniu 29 czerwca 1994 r. uznają za 
przedwczesne dokonywanie jakichkolwiek prób nowelizacji ustawy o zatrudnia
niu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo 
zgubienia w niej problemów osób niepełnosprawnych w stosunku do pierwowzo
ru.

W naszym odczuciu takim aktem legislacyjnym wyższej rangi powinna być 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych -  na wzór amerykańskiej ADA -  zaś majo
wa ustawa winna dotyczyć tylko spraw bezpośrednio związanych z rehabilitacją 
zawodową osób niepełnosprawnych.

Takie też stanowisko przyjęto w Rezolucji I Ogólnopolskiego Forum Zakła
dów Pracy Chronionej, na którym reprezentowani byli przedstawiciele praco
dawców osób niepełnosprawnych.

UCHWALA NR 3

Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyj
nej w pełni akceptuje postanowienia I Ogólnopolskiego Forum Zakładów Pracy 
Chronionej zawarte w uchwalonej Rezolucji oraz upoważnia władze KIG-R do 
przystąpienia do inicjatywy powołania wspólnej reprezentacji składającej się z 
przedstawicieli organizacji, towarzystw i związków zawodowych reprezentują
cych środowisko osób niepełnosprawnych.

UCHW ALA NR 4

Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 
udziela absolutorium prezesowi Izby -  panu Jerzemu Modrzejewskiemu oraz Kra
jowej Radzie KIG-R i równocześnie zatwierdza sprawozdanie z działalności Izby
i sprawozdanie z wykonania bilansu.

UCHWALA NR 5

Walne Zgromadzenie członków KIG-R zatwierdza do realizacji program dzia
łalności przedstawiony członkom, zobowiązując Krajową Radę do uwzględnienia 
wniosków i postulatów zgłoszonych w trakcie I Walnego Zgromadzenia członków 
Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

UCHWALA NR 6

Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 
upoważnia Radę KIG-R do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości stu 
miliardów. Upoważnienie obowiązuje do czasu następnego Walnego Zgromadze
nia członków Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
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