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Zwycięzca konkursu „Najciekawsze stoisko”

„NASZE SPRAWY”

'W V b b Z Ł 2 C

IV" adbałtyckie Targi Zakładów Pracy Chronionej, które odby-
-L 1 ły się w Gdyni 17-18 maja, były największą tegoroczną 

imprezą wystawienniczo-promocyjnątych firm na Wybrzeżu. Ich 
organizator- PPHU „Wybrzeże” dołożył wszelkich starań by odbyły 
się one z możliwie dużym rozmachem i w uroczystej oprawie.

Otwarcie Targów nastąpiło w obecności gospodarzy regionu re
prezentowanych m. in. w osobach Wojewody gdańskiego Macieja 
Płażyńskiego, Prezydenta Gdyni - Franciszki Cegielskiej, która 
objęła nad nimi oficjalny patronat i kierownika gdańskiego W UP - 
Jana Korzeniowskiego. W uroczystości tej wziął również udział 
prezes Zarządu PFRON — Karol Świątkowski, który w krótkim 
wystąpieniu zapewnił o gotowości udzielania przez Fundusz pomo
cy w organizowaniu promocji zakładów pracy chronionej. Zabrzmiało 
to nader obiecująco, dlatego... poczekamy na czyny. Symboliczną 
wstęgę goście, wśród których była również Grażyna Andrzejewska- 
Sroczyńska (prezes FOZI), przecięli pospołu. Jeszcze hejnał, jeszcze 
werbel i Targi ruszyły.

Wśród urozmaiconych ekspozycji 50. zakładów pracy chronio
nej rzeczywiście było co oglądać, aczkolwiek nadmiaru zwiedzają
cych nie było. Czy będą nowe kontakty? Myślimy, że tak, ponie
waż zaproponowano wyroby estetyczne i dobre, a co najważniej
sze-tanie. I choć jak zwykle kontestowano tu i ówdzie brak rekla
my, tłumów handlowców, było to przedsięwzięcie bardzo potrzeb
ne i warto było przyjechać. A  reklama? Zdecydowanie organizato
rzy uczynili wszystko, by imprezę nagłośnić, wydatkując na ten cel 
—jak na swoje możliwości - spore środki. Należy jednak mieć świa
domość - i jest ona wśród wystawców coraz powszechniejsza - że 
liczącej się imprezy targowej nie tworzy się w warunkach gospo
darki rynkowej z dnia na dzień. To przedsięwzięcie długofalowe 
i trzeba lat, trzeba wytworzenia pewnej tradycji, by zaistniało ono 
trwale w kalendarzach handlowców i w świadomości tzw. publiki.

Uroczyste otwarcie Targów
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Nie jest ono i być nie może obliczone na natychmiastowy, doraźny zysk lecz właśnie w dłuższej 
perspektywie z pewnością opłaci się wszystkim wystawcom z nawiązką. Trzeba to zatem czynić. 
Chwała Przedsiębiorstwu „Wybrzeże” za podjęcie się tego ambitnego zadania w regionie o dużej 
koncentracji przemysłu, który jest potencjalnym nabywcą wyrobów produkowanych przez za- 

! kłady pracy chronionej.
Należy przy tym wiedzieć, iż niemalże do ostatniej chwili budżet Targów mógł liczyć 

wyłącznie na wpływy uzyskane od wystawców. Zapewnienie o nadzwyczaj skromnym dofi
nansowaniu z PFRON (wahaliśmy się, czy podawać kwotę, bo trochę wstyd, choć może nie
- dzięki i za te 10 tys. zł!) nadeszło zbyt późno, by coś istotnie - poza prawdopodobnym 
deficytem organizatorów - zmienić. Fundusz pomału zaczyna specjalizować się w pro
mocji imprez po imprezach. Opcja zaiste nader oryginalna.

Nadbałtyckie Targi były też areną wymiany informacji i spotkań, odbyło się semina
rium o korzyściach jakie odnoszą kontrahenci współpracując z zakładami pracy chro
nionej, konferencja prasowa, odnotowano obecność wielu liczących się reprezentan
tów naszego środowiska. I nic dziwnego. Pewne rozczarowanie wzbudził natomiast 
brak przedstawicieli kierownictwajednej z poważnych organizacji oficjalnie wspie
rającej Targi - Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

Pewne emocje wystawców wzbudził obchód komisji wybierającej „Najciekawsze 
stoisko” i rozstrzygnięcie tego konkursu. Laur uzyskała ekspozycja przewodów tele
komunikacyjnych oświęcimskiego „Simechu” , drugie miejsce uzyskała Spółdziel
nia „Jedność” z Grójca - producent słodyczy, trzecie - Spółdzielnia „Mysłowi- 
czanka” przedstawiająca kolorowe świece i znicze. Gratulujemy laureatom.

Kolejna edycja Nadbałtyckich Targów Zakładów Pracy Chronionej odbę
dzie się jeszcze w tym roku, 18-19 października. Organizatorzy serdecznie 
zapraszajądo udziału w nich.

Pecet, (rhr)
Fragment ekspozycji „M ysłowiczanki”  Fot. IN A rPR ESS, „Wybrzeże”

ZA SZCZELNIE ZASUNIĘTĄ 
ZASŁONĄ PRZEZ LATA...

Perspektywy rozwoju rehabilrfcrcji osób głuchoniewidomych"
- temu tematowi była poświęcona odbyta w końcu kwietnia 

konferencja ogólnopolska w poznańskim Uniwersytecie im. A. Mic
kiewicza. Doszła ona do skutku dzięki współdziałaniu Zakładu Psy
chologii Społecznej i Zakładu Pedagogiki Specjalnej (z Wydziału Nauk 
Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych tejże uczelni). Kierow
nikami tych zakładów sq prof. prof. Stanisław Kowalik i Władysław 
Dykcik. Obaj współprzewodniczyli obradom konferencji, czuwając 
nad jej sprawną organizacją. W obradach uczestniczyli naukowcy 
i praktycy z różnych ośrodków krajowych oraz przedstawiciele Rosyj
skiego Związku Niewidomych z Moskwy.

Wygłoszono ogółem 18 referatów, którą uzupełniono o żywą, in
teresującą dyskusję i bezpośrednie, kuluarowe rozmowy. Pokaza
no filmy wideo o konkretnych przypadkach rehabilitacji jednostek do
tkniętych głuchoślepotą oraz odbyto panelową dyskusję o porozu
miewaniu się ludzi głuchoniewidomych ze światem. W panelu wy
powiadały się osoby o znacznych ubytkach wzrokowo-słuchowych, 
z tym, że reprezentowały one tę część ich ogólnej zbiorowości, która 
dzięki swej życiowej aktywności i pomocy ze strony rodzin i przyja
ciół zdołała uzyskać sukces w drodze do wypracownia sobie wła
snej życiowej pozycji. Dyskusję prowadził Grzegorz Kozłowski, wi
ceprzewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Podejmowane są próby stosowania środków przywracających 
głuchoniemym utraconą, czy też jeszcze nie nawiązaną wymianę 
informacji ze społecznym czy też przyrodniczym środowiskiem, np. 
różnego typu alfabety palcowe, czy też adaptacje stosowanego przez 
głuchoniemych języka migowego. Dostępnych głuchoniewidomym 
dotykowych sposobów porozumiewania się muszą się także uczyć 
osoby pozostające z nimi w bliskich stosunkach, jak i pracujące 
z nimi na polu ich rehabilitacji i wdrażania w różne dziedziny życia.

Historia rozwoju alfabetów palcowych dla głuchoniewidomych 
zaczęła się w Europie na Wyspach Brytyjskich już w XVII stuleciu 
i proces ich nieustannych metamorfoz wciąż się dokonuje.

Małgosia przebywa w ośrodku dla dzieci niewidomych w Laskach 
koło Warszawy od sześciu lat, jej edukacją i rehabilitcją zarazem 
zajmuje się tam kilku nauczycieli. Cóż za ogromny wysiłek maluje 
się na twarzy dziewczynki, gdy czyta w brajlu jakąś książkę albo pi
sze na maszynie brajlowskiej, ileż trudu włożyć musi nauczyciel 
Ryszard Pilaszek, by z pomocą dotyku udostępnić jej poznanie naj
bardziej charakterystycznych elementów przyrodniczego środowiska.

c.d na str. 13

Na zdjęciach:
Plenerowa galeria 
prac plastycznych 
osób giuchoniewi- 
domych na terenie 
Ośrodka Szkolenio
wo-Rehabilitacyj
nego PZN  w War
szawie

fot. 1NA-PRESS
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SEMINARIUM „MOTORYZACJA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

przez jedną z firm wózek. „Kolor. Twoje życie... w kolo
rach tęczy." W  kolorach tęczy maluje też swoje obrazy chło
pak siedzący na rozlatującym się wózku, z kartką na szyi: 
„Zbieram na wózek. Duży obraz 5 zł, mały 3,5 zł”. Siedział 
tuż za powitalnym punktem informacyjnym, gdzie niewido
mi mogli otrzymać krótką informację o INTEGRZE wydaną 
pismem brajlowskim i tuż przed drzwiami wejściowymi do 
części wystawowej, gdzie, jak na złość nowością nęcił pięk
ny, akumulaturowy wózek /polskiej zresztą produkcji/.

Kilka kroków dalej spotykam Sławomira Besowskiego, 
bywającego chyba na wszystkich spotkaniach, targach, im
prezach poświęconych niepełnosprawnym. Testuje właśnie 
autobus miejski z Jelcza, którego środkowe drzwi wyposa
żone są w wysuwaną platformę najazdową dla wózków in
walidzkich. Tych autobusów jeździ już (?!) w Polsce dzie
sięć. Może te tak szybko narastające zdarzenia o tak sil
nym ładunku emocjonalnym sprawiają, że gdy już za chwilę 
rozmawiam z Markiem Baworowskim tak dużo mówimy

c.d. na str. 20

- Panie, nie wiedziałam, iż dożyję takich czasów, kiedy będzie 
można bez trudu wsiadać i wysiadać do i z autobusu! - tymi słowami 
wyrażały swój entuzjazm starsze mieszkanki Poznania, zwracając się 
do kierowców pierwszych kursujących w mieście autobusów niskopo- 
dłogowych firmy MERCEDES.

Zdjęcie pochodzi z archiwum M PK w Poznaniu.

M A R Z EN IA  O „C Z T E R E C H  K Ó ŁK A C H ”  B L IŻ S Z E

c.d. na str. 14

W ramach Międzynarodowych Targów Motoryzacji 
odbyło się w dniu 5 maja 1995 r. w Poznaniu semina

rium poświęcone problemom motoryzacji osób niepełnosprawnych. 
Organizatorzy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundacja Miel
nica oraz Spółdzielnia W IELSP IN  podjęli tę tematykę, bowiem 
od prawidłowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych zależy, 
czy osoby mające kłopoty lokomocyjne będą mogły na równi 
z pełnosprawnymi pracować i funkcjonować w społeczeństwie.

Otwierając obrady Prezes Zarządu Głównego T W K  
dr Piotr Janaszek wskazał na brak logicznych rozwiązań tego 
ważnego problemu w Polsce. W  szczególności dla osób niepeł
nosprawnych najważniejszym problemem jest to, czy ich sa
mochód będzie traktowany jak sprzęt rehabilitacyjny - 
i w ślad za tym pójdą rozwiązania organizacyjne i finansowe, 
czy - jak to ma jeszcze miejsce dziś - przedmiot luksusowego 
wyposażenia gospodarstwa domowego.

Uczestniczący w obradach Pełnomocnik ds. Osób Niepeł
nosprawnych minister Adam Gwara poinformował o przyję
ciu przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilita
cji Osób Niepełnosprawnych programu samochodowego, 
w ramach którego Fundusz udzielać będzie osobom niepełno
sprawnym począwszy od bieżącego roku nieoprocentowanych 
kredytów do 10.000 zł na zakup samochodu lub silnikowego 
wózka inwalidzkiego. Jego pełny tekst znajduje się wewnątrz 
tego numeru „N S” . Tegoroczny program samochodowy ma być 
początkiem systemu kredytowania zaopatrzenia w pojazdy osób 
niepełnosprawnych. Wielkos'ć przeznaczonych na ten cel środ
ków finansowych uzależniona jest od tego, czy Fundusz będzie 
kredytować zakupy pojazdów tylko z własnych środków, czy 
też zyska poparcie i współudział innych resortów i organizacji 
finansowych. Minister Adam Gwara zapowiedział ścisłe współ-

M arek Baworowski twórca pierwszych w Polsce 
Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyj

nego INTEGRA postanowił nie dyskutować o integracji 
a ją robić i pokazywać. Dlatego też jego pomysły znajdują 
zainteresowanie ludzi, którzy umiejętnie wcielają je w ży
cie. Tak też było z imprezą towarzyszącą trzeciej już 
INTEGRZE czyli organizowaną w tym roku przez Marię 
Magdziarz /wicedyrektor Społecznego Integracyjnego Li
ceum „Amigo”/ Integraliom '95. Było to twórcze spotkanie 
młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej, podczas którego po
wstał wspólnie namalowany plakat pod tytułem „Razem”. 
Miał aż 75m2. Był piękny i kolorowy tak, jak reklamowany

INTSGRA ,r/5
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Po okresie inercji i starań, by z zakładów pracy chronionej 
uczynić intratne przedsiębiorstwa - pisaliśmy o tym w kon

tekście spotkania mec. B. Godlewskiej z przedstawicielami prywat
nych firm - PFRON raźno przystąpił jednak do wydatkowania pew
nych kwot, dotąd skwapliwie blokowanych przez uprzedniego pre
zesa Leszka Kwiatka. Zakupił bowiem biurowiec w centrum War
szawy za kwotę 165 mld starych złotych, przy czym najprawdopo
dobniej drugie tyle pochłonie jego remont (nieoficjalnie dowiaduje
my się, iż jest w kiepskim stanie technicznym), nazwany przystoso
waniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niezłe też sumki poszły na szlachetne cele: ponad 11 mld na potrze
by poparzonych w gdańskiej tragedii, a leczonych w siemianowic
kiej „oparzeniówce” , ponad 3 mld na budowę budynku mieszkalne
go wysadzonego w Gdańsku. Nie kwestionując potrzeby pomocy 
ofiarom tych tragedii - jednak czy tylko do tego powołany został 
Fundusz Niepełnosprawnych?

Bo innych wydatków na cele zgodne z ustawą i rzeczywiście na 
rzecz środowiska jakoś nie widać. Odczuwająto zakłady pracy chro
nionej, odczuwa to nasza Redakcja, która ciągle nie może doczekać 
się oficjalnej odpowiedzi od Zarządu PFRON na wystąpienie o dofi
nansowanie, odczuwająto wreszcie właściciele ośrodków rehabili

tacyjnych, w których zapoczątkowano już określone inwestycje, 
a które - w zamian za dotacje - Fundusz chce przejąć. Tak na margi
nesie: bardzo nam trudno przewidzieć czy i kiedy ukaże się następny 
numer „NS” .

Komu ma służyć koncentracja takiego kapitału i majątku trwałe
go w kilku rękach? Czy minister pracy rzeczywiście nie wie co się 
dzieje w PFRON, a tak mogłoby wynikać z jego spotkania z przed
stawicielami KIG-R (patrz str. 9 tego numeru „NS” )?

Pewne nowe kierunki wydatkowania jego środków być może su
geruje wypowiedź wicemnistra pracy - Lesława Nawackiego, 
użyta w kontekście wprowadzania przez ZUS tzw. rehabilitacji 
przedrentowej: Nie stać nas wprawdzie na ogromne środki na re
habilitację ale PFRON ma bardzo dużo pieniędzy, które można 
przeznaczyć na nowy system. („G.W .” z 12.06.95.).

Cóż na te projekta powiedzą posłanki i posłowie, szczególnie 
Panie Bańkowska i Sienkiewicz, które kiedyś tak wnikliwie anali
zowały plany finansowe PFRON? A cóż na to posłowie niepełno
sprawni? Coż na to N IK? Co na to Rada Nadzorcza Funduszu? 
W końcu - co na to powie środowisko osób niepełnosprawnych i ich 
pracodawców?

RED A K C JA

KCNOPŁS SPÓŁDZIELCZOŚCI

W dniach 30-31 maja odbywał się w warszawskiej Filhar
monii Kongres Spółdzielczości - pierwszy po zmianach, 

jakie nastąpiły w naszym kraju w 1989 roku, a więc istotny dla ru
chu spółdzielczego.

Uczestnicy reprezentowali trzynaście branż (rodzajów spółdziel
ni), wśród których potentatami są - z uwagi na liczbę członków - 
spółdzielczość mieszkaniowa, budowlana, „społemowska” , mleczar
ska. Nie zabrakło na Kongresie przedstawicieli Spółdzielni Inwali
dów i Niewidomych, zrzeszonych m.in. w Krajowym Związku Re
wizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych z Bia
łegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Koszalina, Krakowa, Lu
blina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia, 
Zielonej Góry.

Podczas dyskusji toczącej się na Kongresie problemy spółdziel
czych pracodawców osób niepełnosprawnych naświetlił prezes Jerzy 
Bednarkiewicz ze Spółdzielni Inwalidów „Saturn” z Warszawy.

W toku dyskusji wiele uwagi poświęcono nowelizowanej ustawie
o spółdzielczości. Mówiono o tym, że dwa kolejne Parlamenty nie potra
fiły uporać się z tym problemem. Dokonał tego dopiero Sejm obecnej 
kadencji. Znowelizowana Ustawa o Spółdzielczości zawiera rozwiązania 
stosowane w państwach Zachodu, niemniej aktualny pozostaje problem 
opracowania zupełnie nowego aktu prawnego. Inne problemy, stojące przed 
spółdzielczościąto likwidacja niezawinionego długu wobec Państwa.

Gośćmi pierwszego dnia obrad byli przedstawiciele Parlamentu 
w osobach Marszałka Sejmu Józefa Zycha i Marszałka Senatu 
Adama Struzika, przedstawiciele Rządu RP - premier Józef 
Oleksy i wicepremier i minister rolnictwa Roman Jagieliński. Obe
cni byli przedstawiciele partii, której bliskie sąproblemy spółdziel
czości polskiej - PSL z jego Przewodniczącym Waldemarem 
Pawlakiem. Szczególnie ciepło uczestnicy powitali Prezydenta Mię
dzynarodowej Spółdzielczości - prof. Larsena Marcusa. W Kon
gresie uczestniczyli goście-spółdzielcy z Czech i Ukrainy. Łącznie 
przybyło 481 delegatów.

Kongres wyłonił Krajową Radę Spółdzielczości w liczbie 100 
osób, spośród której ukonstytuuje się - w terminie dwóch tygodni - 
jej Prezydium.

W skład Rady weszli reprezentanci spółdzielni inwalidów i spół
dzielni niewidomych: Jerzy Bednarkiewicz (SI „Saturn” Warsza
wa), Gerard Czaja (SI „Metal” Bytów), Mieczysław Mikinka (SI 
„Zorza” Łódź), Jerzy Modrzejewski (SI „Telkom-Simet” Jelenia 
Góra), Józef Sojda (SI „Naprzód” Sosnowiec).

W O JS
O perspektywach rozwoju spółdzielczości - na podstawie mate
riałów kongresowych - w najbliższym numerze „NS” .

ZAPROSZONO NAS:

★ Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START" w Bielsku- 
Białej na jeden z etapów Światowego Rajdu Rowero
wego Niepełnosprawnych AXA «95.

★ ZSSP „START" w Wałbrzychu na XII Ogólnopolski Mara
ton Inwalidów na Wózkach im. Prof. Mariana Weissa, 
w dniu 28 maja br.

★ Fundacja „Dziecięce Listy do Świata" w Krakowie na 
Festiwal „BAGATELKA '95, w terminie 1-4 czerwca br.

★ Organizatorzy I Przeglądu Twórczości Artystów Niepeł
nosprawnych Krakowa (ACK UJ „Rotunda", Krakowska 
Rada Niepełnosprawnych, Fundacja Sztuki Osób Niepeł
nosprawnych) na tę imprezę, w dniach 3-4 czerwca br.

★ OSiRI „START" w Koszalinie na XX Spartakiadę Sportowo- 
Rekreacyjną dla Spółdzielni Inwalidów i Zakładów Pracy 
Chronionej z terenu województw koszalińskiego, pilskie
go i słupskiego. Odbyła się ona w terminie 9-11 czerwca 
br., w ośrodku wczasowym,Zodiak" w Czaplinku.

★ Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Laryngekto- 
mowanych na turnus rehabilitacyjny nauki mowy dla osób 
po operacyjnym usunięciu krtani - 8-28 czerwca br., 
w ośrodku sanatoryjno-wczasowym „Wodnik" w Świno
ujściu.

★ Na I Międzynarodowe Spotkania Teatralne „TERAPIA
I TEATR", które odbyły się w Teatrze Lalki i Aktora „PINO
KIO" w todzi, 9-11 czerwca br.

★ Spółdzielnia „Domena" w Bielsku-Białej - organizator III 
Zawodów Strzeleckich Usługowych Spółdzielni Inwa
lidów -  Zakładów Pracy Chronionej świadczących usługi 
ochrony mienia na tę imprezę, w dniach 9-11 czerwca br.

★ Na II Ogólnopolskie Sympozjum „Warsztat Terapii Zaję
ciowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych", Ślesin, 
12-14 czerwca br.

★ Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w To
runiu na uroczystość podsumowującą konkurs dla 
uczniów szkół specjalnych i dzieci niepełnosprawnych 
„Mój ulubiony bohater książkowy w rzeźbie", 13 czerw
ca br.
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funkcję koordynującą wszelkie działania 
wobec tej grupy osób, winien to być Peł
nomocnik rządu.
- Rada Nadzorcza PFRON w propono

wanym układzie i systemie powoływa
nia nie może być samodzielna. Usta
wa powinna precyzyjnie określać ilość 
reprezentantów różnych środowisk, 
którzy powinni w niej zasiadać na okre
śloną kadencję. Organizacje te powin
ny desygnować swych przedstawicieli 
do Rady.

- Niedopuszczalna jest dotychczasowa 
uznaniowość w działalności Funduszu.

GDY TRZEBA -  PEŁNCMCCN/H

Przedstawiciele środowiska o projekcie ustawy o rehabilitacji

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych -Adam Gwara i wicedyrektor jego 
Biura -  Liliana Pindor odbyli 17 maja br. spotkanie konsultacyjne w sprawie 
projektu nowej ustawy o rehabilitacji. Nie miało ono formuły konstytucyjnej -  co 
wyraźnie podkreślił min. Gwara -  zatem nie miało charakteru uzgodnieniowego. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji zrzeszających zakłady pracy 
chronionej.

Jako pierwsza uwagi do tego projektu 
zgłosiła przedstawicielka Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwali
dów i Spółdzielni Niewidomych - pani 
Multańska. Najważniejsze z nich to:
- Pełnomocnik ds. Osób Niepełnospraw

nych powinien być pełnomocnikiem 
rządu i podlegać bezpośrednio premie
rowi.

- Niewłaściwie i niejasno określony zo
stał zakres kompetencji WOZiRON-ów 
i Pełnomocnika. Ośrodki mają mieć 
szerszy zakres oddziaływania niż ten 
urząd centralny.

- Istnieje niepodważalna ko- _ _ _ _ _  
nieczność decentralizacji pro
cesu decyzyjnego z centrali 
PFRON na jego oddziały tere
nowe.

- Szereg uwag szczegółowych, 
m.in.: udrożnić, poprzez ulgi 
finansowe, kontakt spółdziel
nie produkcyjne - spółdzielnie 
handlowe, odnośnie VAT-u 
pozostałego w ZPCH wprowa
dzić zapis „z przeznaczeniem 
na zysk netto”, dopłatami do 
zatrudnionych pracowników 
upośledzonych i chorych psy
chicznie objąć również osoby 
niewidome.

Jako postulat Naczelnej Rady 
Spółdzielczej pani Multańska 
zgłosiła propozycję, by nalicza
nie wpłat na PFRON od praco
dawców nie zatrudniających in
walidów odbywało się nie na ba
zie średniej płacy krajowej lecz 
od średniej płacy w firmie.

Od dłuższego czasu -  rozpo
czął prezes KIG-R, Jerzy H.
Modrzejewski -  trwają naciski 
na zmiany w ustawie o rehabilitacji, która 
nie miała ani zadania, ani możliwości roz
wiązania wszystkich problemów osób nie
pełnosprawnych, nie było natomiast chęci 
tworzenia nowych aktów legislacyjnych.
Każde poddanie nowelizacji, przy braku 
innych uwarunkowań prawnych - w na
szym odczuciu - bardzo silnie zagraża sta
bilności tej ustawy.
Także fakt, iż po 4. latach funkcjonowa
nia tej ustawy nie dokonano jej oceny uznał 
za czynnik, który zdecydowanie nie sprzyja 
wprowadzaniu nowej.

W  imieniu Izby zaproponował nastę
pujące zmiany w projekcie ustawy:
— Pełnomocnik ds. Osób Niepełnospraw-

liwości rzetelnego diagnozowania, brak 
infrastruktury wspomagającej zatrudnia
nie osób niepełnosprawnych, brak wre
szcie fachowców. Jako bardziej obiek
tywne i zgodne z kryteriami WHO za
proponował procentowe określanie stop
nia niepełnosprawności. Natomiast sam 
proces dochodzenia do nowego orzecz
nictwa musi być starannie przygotowa
ny i przetestowany - musi to być po pro
stu proces, nie gwałtowne przejście.

- Zgodnie z trendami w gospodarce ryn
kowej dominują przedsiębiorstwa nie
wielkie. Zatem zatrudniać osoby niepeł
nosprawne lub dokonywać wpłat na 
PFRON winny firmy zatrudniające 20- 
25 pracowników.
Pozostała część uwag i postulatów 

przedstawionych przez pana Modrzejew
skiego znalazła odbicie w aktualnym „Biu
letynie Informacyjnym KIG-R”.

Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Pra-

Min. A. Gwaru i dyr. L. Pindor 
na spotkaniu konsultacyjnym

nych powinien mieć uprawnienia i pełnić

Przedłużający się okres podejmowania 
decyzji niesłychanie utrudnia działal
ność gospodarczą, nadto mimo speł
niania wszelkich kryteriów można nie 
uzyskać kredytu. Powinna być zatem 
stworzona możliwość odwoławcza. 
Propozycje dotyczące orzecznictwa 
o niepełnosprawności są co najmniej 
kontrowersyjne - w gruncie rzeczy prez. 
Modrzejewski poddał je miażdżącej kry
tyce. Nie tylko bowiem nie rozwiązują 
one żadnych problemów ale wprowa
dzają daleko idący chaos i dowolność. 
Czym różnią się terminy stanowiski pra
cy „dostosowanych do możliwości 
psychofizycznych” od „dostosowanych 
do niepełnosprawności"? Brak jest moż-

codawców Osób Niepełno
sprawnych referowali Bernard 
Afeltowicz i Narcyz Janas.

Znalazły się wśród nich 
m. in.:
- Szczegółowe uwagi wyka
zujące błędy redakcyjne w pro
jekcie ustawy.
- Konieczność zamieszcze
nia w ustawie gwarancji zanie
chania poboru VAT od ZPCH.
- Propozycja dania możliwo
ści pracodawcy utworzenia 
miejsca pracy - na własne ry
zyko - po złożeniu wniosku 
w WOZiRON, a przed podpi
saniem umowy. Wynika to ze 
stale przedłużającego się pro
cesu decyzyjnego, który unie
możliwia szybkie tworzenie 
stanowisk potrzebnych na-

-----  tychmiast.
Potrzeba stworzenia większych bodź
ców motywujących pracodawców do 
tworzenia nowych stanowisk. 
Propozycja rozszerzenia dofinansowa
nia otrzymywanego dla pracowników 
z grupą neuropsychiatryczną na wszy
stkich, legitymujących się I grupą. 
Zapisanie w ustawie roli i zadań orga
nizacji pozarządowych.
Skrócenie czasu pracy w ZPCH nie 
powinno dotyczyć zatrudnionych tam 
pracowników w pełni sprawnych - to 
zbytnio ogranicza pracodawcę.
Przy pełnym zrozumieniu idei koniecz
ności zatrudniania osób niepełnospraw
nych również przez mniejsze podmioty 
gospodarcze (zatrudniające 20-25 pra-
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Minister Adam Gwara w Katowicach

SKUPMY Nd R€AUZACJ\ 
DOTYCH-CZ/4SOW0 USTAWY

cowników) trzeba podejść do niej 
ostrożnie, w kontekście permanentne
go zwalniania administracji państwowej 
i całej „budżetówki” z tego obowiązku. 
Dokładne uwagi Stowarzyszenia Pra

codawców na temat projektu ustawy Czy
telnicy „NS" znajdą w aktualnym wydaniu 
„Magazynu Informacyjnego PSPON", we
wnątrz tego numeru.

W  imieniu Wielkopolańskiego Zaple
cza „WIELSPIN" kilka uwag i postulatów 
zgłosił Zdzisław Bączkiewicz:
- brak w projekcie ustawy jakichkolwiek 

świadczeń na rzecz inwalidów zatru
dnionych poza zakładami pracy chro
nionej;

- należy określić nie tylko zadania pań
stwa w procesie rehabilitacji, również 
samorządów terytorialnych.
Jak  Państwo doskonale wiedzą - po

wiedział min. Gwara - ja nie pracowałem 
nad tą ustawą i bardzo nad tym boleję. /

SIĘ NARAZI...
.../ Chciałem pilnie - takie były ustalenia na 
kierownictwie resortu - znowelizować tę 
ustawę przynajmniej w części, która była 
niezbędna. Chodziło o pewną „kompatybil
ność" z propozycjami proponowanymi przez 
ten sam resort - przez pana ministra Na- 
wackiego - a dotyczącymi zmiany ustawy o 
zaopatrzeniu emerytalnym. Przyjąłem zatem 
taką formułę, że postaramy się „skonsumo
wać” jak największą ilość uwag i usunąć roz
bieżności, by projekt ustawy mógł jak naj
szybciej ujrzeć światło dzienne, aczkolwiek 
zdaję sobie sprawę z wielu jego niedosko
nałości. /.../ W  tej chwili jest zarysowany tyl
ko pewien kierunek zmian. /.../

Do wielu przedstawionych zagadnień, 
uwag i propozycji szczegółowo ustosun
kowała się - często polemizując z nimi - 
dyr. Liliana Pindor.

Ten projekt ustawy - zakończył min. 
Gwara - to jest taki trochę koncert życzeń, 
oczywiście całkowicie uprawomocnionych. 
Liczymy się jednak z tym, że w toku uzgo
dnień międzyresortowych i wyżej, z rozma
itych powodów /.../ będziemy poddawani 
presji na ograniczanie niektórych zapisów. 
To, co będzie mógł zrobić Pełnomocnik to 
zrobi, tam gdzie będzie mógł się pokłócić, 
czy narazić, to się narazi. /.../Potrzebuje
my tutaj pewnej pomocy i ze strony środo
wiska, jak i potem, gdy pójdzie on do Par
lamentu. Są przecież rozmaite możliwości 
wpływania na ten projekt i dokonywania 
jego zmian./.../ W  tej chwili spotykamy się 
na roboczo i jest moją intencją by takie ro
bocze spotkania odbywały się cyklicznie. / 
.../Deklaruję Państwu pełną otwartość na 
potrzeby i głosy środowiska. /.../

Ryszard RZEBKO

Minister Adam Gwara uczestni
czył 24 maja br. w spotkaniu za- 

poznawczo-konsultacyjnym, na zaprosze
nie Zarządu i Rady Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Inwalidów w Katowicach.

Obecni na nim byli również, przedsta
wiciele Krajowej Izby Gospodarczo-Reha- 
bilitacyjnej.

Na jego wstępie przyznał, iż projekt 
nowej ustawy o zatrudnianiu i rehabilita
cji, który ostatnio był przedmiotem kon
sultacji, daleko nie spełnia oczekiwań śro
dowiska, jest - co sam przyznał - niedo
skonały, dlatego prace nad nim należało
by w zasadzie wstrzymać. Skupić się na
tomiast należy na pełnej realizacji dotych
czasowej ustawy.

Zebrani przedstawiciele zakładów pra
cy chronionej zaprezentowali cały szereg 
swych bolączek i postulatów dotyczących 
głównie funkcjonowania PFRON. Oto 
główne z nich:
- We wrześniu ’94 podpisano umowę

o dofinansowanie dokończenia remontu 
ORW „Grażyna” w Mielnie, która do 
tej pory nie jest realizowana. Nowa 
wersja umowy proponowana przez Fun
dusz jest nie do przyjęcia, spowoduje 
bowiem faktyczne przejęcie ośrodka, 
a funkcja dotychczasowego właścicie
la zostanie ograniczona do jego admi
nistrowania - (ZUR-S Katowice).

- Nadal są „równi i równiejsi”  - przed
siębiorstwa państwowe oddłużają się 
kosztem pracodawców osób niepełno
sprawnych, doprowadzając do ich zna
czących strat („Ogniwo” Ruda Śl., „Po
stęp” Zabrze).

- Odnośnie zakładowego funduszu reha
bilitacji postulowano umożliwienie fi
nansowania z niego: zwolnień lekar
skich inwalidów, tzw. rehabilitacji pod
stawowej oraz dopłat do minimum pła
cowego dla tych niepełnosprawnych 
pracowników, którzy go nie „wyrabia
ją” („Ogniwo” Ruda Śl.).

- Mamy dobry i trwały kontrakt ekspor
towy (70% produkcji), moglibyśmy za
trudnić nowych pracowników. Tracimy 
jednak nie odzyskując VAT-u zawar
tego w surowcach. Wyjście - nie eks
portować samemu lecz przez pośredni
ka. Jego koszt: 5-6%, tyleż więcej za
żąda odbiorca. Razem towar będzie 
droższy o 12%, co nam się i tak opła

ca, straci jednak skarb państwa. Bez
skutecznie monitujemy w tej sprawie 
w Min. Finansów („Rozwój” Kłobuck).

- Mimo wielokrotnych obietnic środki 
PFRON są nadal zablokowane, nie są 
uruchomione linie kredytowe. Ponosi
my z tego tytułu określone straty. Nie 
chcemy dotacji, wszystko spłacimy, nie 
ma jednak nawet możliwości uzyskania 
informacji („Postęp” Zabrze).

- Nie chcemy nawet pieniędzy, chcemy 
jasnych reguł gry, których w PFRON 
zdecydowanie brakuje.

- Istnieje pilna konieczność trwałej re
gulacji systemu prawno-podatkowego 
(głównie VAT), w którym funkcjonu
ją  zakłady pracy chronionej („E ra ” 
Chorzów).

- Czujemy się jak petenci i tak jesteśmy 
traktowani przez osoby administrujące 
Funduszem - to niedopuszczalne i uwła
czające („Galmet” Szczekociny).

- Jesteśmy świadkami największej nie
drożności PFRON w jego dziejach, co 
odbywa się kosztem ZPCH, a ze spo
łecznego i gospodarczego punktu widze
nia ma znamiona katastrofy lub sabo
tażu. Brak pomocy spółdzielniom w ich 
restrukturyzacji spowoduje z końcem 
roku falę upadłości.

- Niebezpieczna jest nadmierna rozbudo
wa struktury Funduszu. To nie może być 
ociężały moloch, który wszystko - ra
czej nic - robi sam. Winno to być rela
tywnie niewielkie biuro, które będzie 
obsługiwane, nawet na zasadzie konku
rencji, przez wyspecjalizowane organi
zacje i firmy („Hera” Sosnowiec).

- Złożyliśmy wniosek w WOZiRON na 
utworzenie 20 nowych miejsc pracy, na 
szczęście udało się nam nie podpisać 
umowy w pierwszym kwartale. Na 
szczęście, bo ci, którzy je utworzyli nie 
otrzymali dotychczas refundacji. Nas 
„rozłożyłoby” to finansowo. To samo 
dotyczy refundacji wynagrodzeń nowo- 
zatrudnionych i dofinansowania wyna
grodzeń pracowników z grupą neuro
psychiatryczną. Kiedyś na ten cel otrzy
mywaliśmy nawet zaliczki. A  pieniądze 
w Funduszu leżą („Zamęt” Katowice).

- Wydaje się ogromne środki na tworze
nie nowych stanowisk pracy, podczas 
gdy dużo tańsze byłoby utrzyma
nie, a nie likwidacja tych istnie-
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^  jących już w spółdzielniach („W o 
jennych” Katowice).
-Dlaczego PFRON do dziś nie do 

płaca do odsetek od kredytów zacią
gniętych przez ZPCH? Dlaczego do 
tychczas nie przelano wszystkich środ 
ków na Prezentację „O PECH ” organi 
zowaną pod patronatem min. Millera? 
Czy to nie jest zła robota polityczna? 
My w każdym razie nie będziemy się 
w przyszłości wystawiać pod takim pa 
tronatem („Mieszko” Racibórz). 
Odpowiadając na zadane pytania i usto

sunkowując się do przedstawionych propo
zycji min. A. Gwara powiedział m. in.: Peł
nomocnikom przypisywana jest funkcja
o charakterze terapeutycznym. Na to spotka
nie powinniście Państwo zaprosić raczej pre
zesa Zarządu PFRON. /.../Nadwyżka środ
ków na Funduszu to tniizm - podzielam ten 
pogląd jak  i większość uwag Państwa. Na 
ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej 
zwróciłem Zarządowi Funduszu uwagę, że 
jest to sytuacja nienormalna, niebezpieczna, 
że trzeba zmienić metody działania. /.../ 

Rozmawiałem z prez. Świątkowskim, 
zapewniał mnie, że większość umów z ban
kami już podpisał. Proszę pamiętać, żejest 
on siódmy tydzień na urzędzie.

Uczestnicy spotkania w oparciu o plan 
wydatkowania środków Funduszu zaak
ceptowany przez Parlament przypomnie
li, iż zakłada on kredyty dla ZPCH na 
kwotę 700 mld (starych) zł, prócz tego 
prawie 200 mld na niwelację negatywnych 
skutków oddłużania przedsiębiorstw pań
stwowych. Sąto środki, które PFRON jest 
zobowiązany wydać na ten cel.

Po to - powiedział min. A. Gwara - 
tworzone są plany finansowe aby je  rea
lizować. Rada Nadzorcza będzie nadzo
rować ich wykonanie, ustosunkuje się do 
tego. Na razie nie bardzo może się do
prosić sprawozdań finansowych /.../ 

Ustawa jest nakierowana zarówno na 
tworzenie nowych miejsc pracy, jak  i pod
trzymanie starych. Nie może być jednak 
w dobie wolnego rynku jakiejś enklawy, wy
spy, która ma zagwarantowane trwanie. Są 
spółdzielnie, które żyją bardzo dobrze, są 
też takie, które piąty raz przychodzą po do
tację, bo poprzednie już się skończyły. /.../ 

Na porządku posiedzenia nabłiższej 
Rady Nadzorczej Funduszu mamy m.in. 
stan realizacji je j uchwał. Je ś li nie będą 
one realizowane z powodów, dla których 
nie ma wytłumaczenia, to będę chciał się 
zapoznać ze stanowiskiem Zarządu. Je śli 
nie będzie ono satysfakcjonujące, to trze
ba będzie pomyśleć nad wnioskami dys
cyplinującymi.

Oprać, (rhr)

WALNB £ (/£ -£  W

9 czerwca br. w Jaworzu miało miejsce Walne Zgromadzenie członków 
katowickiego ZUR-S. Przyjęto na nim sprawozdanie Zarządu i Rady 

Nadzorczej, kierunki działania Zakładu w 1995 roku oraz wybrano nową 15. 
osobową Radę.

Jako zaproszeni goście udział w Zgromadzeniu wzięli były Pełnomocnik ds. 
Osób Niepełnosprawnych - Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska i były prezes 
Zarządu PFRON - Andrzej Pałka. W  imieniu członków ZUR-S złożono im 
podziękowanie za współpracę z zakładami pracy chronionej regionu.

(rhr)

NIE WSZYSCY PRZECZYTALI

Aparatura do osteoporozy od roku leży na Okęciu

T E R A P IA  C E L N A

J '
uż przeszło rok leży w  magazy
nach Urzędu Celnego na war

szawskim Okęciu unikalna w  Polsce, za
kupiona za granicą za 200 tys. dolarów 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, komputero
wa aparatura do wykrywania osteopo
rozy i chorób reumatoidalnych, a koszty 
jej składowania urosły już do 40 tys. do
larów. NSA uchylił 2 bm. decyzję pre
zesa GUC o wymierzeniu 986,6 min sta
rych zł opłat celno-podatkowych, ponie
waż nadal nie wyjaśniono wielu istot
nych okoliczności, wskutek czego nie 
można odpowiedzieć na pytanie, czy 
aparatura powinna być zwolniona z cła 
i podatków czy nie.

Wiadomo natomiast, że po wyroku 
sądu trzeba będzie ponownie przeprowa
dzić całe postępowanie. Dr Tomasz Te- 
reszczyk z Fundacji „Nowoczesny szpi
tal" nie wyklucza, iż kiedy sprawa wre
szcie się zakończy, aparatura nie będzie 
zdatna do użytku. Na osteoporozę cho
ruje w Polsce co czwarta kobieta. W  te
gorocznym budżecie Ministerstwa Zdro
wia i Opieki Społecznej przewidziano 
ogromne środki na zapobieganie tej cho
robie, która prowadzi do złamań kości 
inwalidztwa.

Amerykańską aparaturę ODR 2000 
do densytometrii, czyli pomiaru gęstości 
kości sprowadziła do Polski spółka z o.o. 
A NewTherapy Limited Ltd." z siedzi

bą w Warszawie, zajmująca się impor
tem sprzętu ortopedycznego, rehabilita
cyjnego i medycznego. Jest ona wyłącz
nym przedstawicielem na Polskę ame
rykańskich firm Hologic Inc. i Braincon 
Technologies, producentów tego rodza
ju aparatury.

Pieniądze przekazał spółce na ten cel 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). Według 
Piotra Bartnika, prezesa „A  New Thera- 
py", firma była jedynie pośrednikiem. 
Właściwym odbiorcą miała być funda

cja „Nowoczesny szpital" przy Woje
wódzkim Szpitalu Zespolonym w  Gorzo
wie, gdzie miało być zamontowane urzą
dzenie.

Według dr. Tomasza Tereszczyka, 
wiceprezesa fundacji, cała ta kombina
cja wynikła z mizerii finansowej i zadłu
żenia szpitala. Jeśliby PFRON przelał 
pieniądze bezpośrednio na jego konto, 
zostałyby natychmiast zajęte na uregu
lowanie długów. Zakupu nie mogła też 
dokonać sama fundacja, gdyż nie pro
wadzi działalności gospodarczej. Tym
czasem aparatura była gorzowskiemu 
szpitalowi niezbędna. Na tym terenie 
osteoporoza i reumatyzm występują 
szczególnie często.

- Gdyby nie fundacja, pow stały  
w  1986 r. szpital do dziś nie miałby praw
dopodobnie żadnego nowoczesnego 
sprzętu -  mówi dr Tereszczyk.

Wygląda jednak na to, że tym razem 
na aparaturę ODR 2000 przyjdzie długo 
poczekać. Zarówno dyrektor Urzędu Cel
nego Port Lotniczy, jak i prezes GUC 
uznali, że trzeba za nią zapłacić prawie 
miliard starych zł cła. Jako nabywca fi
guruje bowiem na fakturach spółka, a nie 
szpital czy fundacja. Na jej też konto 
wpłynęły pieniądze z PFRON.

Zdaniem sądu, gdyby w ponownym 
postępowaniu udowodniono, iż aparatu
rę sprowadzała faktycznie fundacja na 
działalność statutową za społeczne pie
niądze, można by zastosować art. 14 ust.
1 pkt. 15 prawa celnego, przewidujący 
w  takich wypadkach całkowite zwolnie
nie aparatury z cła.

Spółka „A New Therapy" nie podej
muje już żadnych prób sprowadzania do 
Polski urządzeń tego typu. Skoncentrowa
ła się na imporcie niewielkich urządzeń 
do diagnozowania osteoporozy z Danii.

Danuta FREY

„Rzeczpospolita" 3-4.06.95 r. 
dodatek „Prawo co dnia"
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Spotkan ie M P iP S  - K IG - R

S Y S T f l j  

IID Z U IA -Ł A s lU E Z Ą C Y C U n U

W  siedzibie M inisterstwa Pracy i Polityki Socjalnej 
w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej m iało m iej

sce 29 maja br. spotkanie kierownictwa resortu z przed
stawicielam i K IG-R. W zięli w  nim  udział - ze strony re
sortu pracy: m inister Leszek M iller, sekretarz stanu Pe ł
nomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych - Adam Gwara 
oraz prezes Zarządu PFRO N  -Karol Świątkowski, ze stro
ny Izby: Je rz y  Hubert. M od rze jew sk i, Zd z is ław
Bączkiewicz, Andrzej Gąjdziński, Ryszard Gąsior, Marian 
Leszczyński, Maciej Pom iem y, Henryk Wójcik i Czesław 
Wydmański.

Tematem spotkania były liczne zastrzeżenia środowisk 
osób niepełnosprawnych pod adresem funkcjonowania 
PFRON, dotyczące w  szczególności tempa i niejasności kry
teriów’ procesu decyzyjnego, a także stanu realizacji planu 
finansowego Funduszu na 1995 rok, który stanowi załącz-

 ̂ MEDAL DLA PROF. HELLBRUGGE

W maju, w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel
lońskiego prof. Theodor Hellbriigge z Monachium 

został uhonorowany medalem krakowskiej uczelni. Ma ogrom
ne zasługi dla rozwoju nowoczesnego leczenia dzieci niepełno
sprawnych i zagrożonych kalectwem. Opracował metodę wcze
snego wykrywania i kuracji zaburzeń wieku rozwojowego. Eks
pert Światowej Organizacji Zdrowia, uznany autorytet w dzie
dzinie pediatrii jest współautorem popularnego w naszym kraju 
podręcznika „Pierwsze 365 dni życia dziecka” . Wybitny lekarz 
przewodniczy niemieckiej Fundacji „Sonnenschein” , która upo
wszechnia procedurę monachijską na całym świecie.

Jest jednym z pierwszych darczyńcówFundacji Pomocy Dzie
ciom „Promyk słońca”  powstałej niedawno w Zabrzu. Rów
nież i podczas tego pobytu w Polsce nie omieszkał odwiedzić 
swych śląskich kolegów-lekarzy oraz przyjaciół-małych pacjen
tów. W  Zabrzańskim Centrum Pediatrii przebywał 13 maja br.

H.Sz.

n ik do ustawy budżetowej. Punktem wyjścia dyskusji było 
stanowisko K IG -R  w tej sprawie, które przedstawione zo
stało w majowym numerze „N S ” . Przedstawiciele Izby 
wr całości podtrzymywali zawarte w nim  krytyczne uwagi 
i negatywną ocenę działalności PFRO N. Ze znaczną w ięk
szością tych uwag zgodził się min. A. Gwara, uznał jed 
nak, że projekt now’ej ustawy o zatrudnianiu i rehabilita
cji był konsultowany z zainteresowanymi środowiskami, 
mimo iż nie ma takiego obowiązku. Członkowie K IG-R 
reprezentują jednak inny punkt widzenia, bowiem wr ich 
odczuciu brak uczestnictwa w procesie tworzenia projek
tu tego aktu legislacyjnego, a jedynie wydaw'anie opinii
o gotowym dokumencie - o co byli proszeni - nie spełnia 
wrarunków' rzeczywistej konsultacji.

Przedstawiciele Izby wszyscy zabierali głos szczegóło
wo na przykładach ze sw'oich regionów', dowodząc zanie
chania działalności Funduszu na w ielu odcinkach i dra
matycznych konsekwencji, jak ie  z tego tytułu ponoszą za
kłady pracy cluonionej i inni potencjalni adresaci środ
ków' PFRO N. Uznano, iż wobec błędnych koncepcji w nim 
przyjętych środowiska te nie mogą czekać kolejnych wie
lu m iesięcy na kolejne nauki coraz to nowych szefów, na 
zakończenie kolejnych zmian struktur i reorganizacji.

Prezes-K Świątkowski wyjaśniał, iż szefuje Funduszo
w i od niedawna, a nawał obowiązków powroduje, iż jego 
czas pracy często wynosi 16 godzin dziennie. Przyznał, iż 
jest on niemobilny nie tylko w odniesieniu do zakładów7 
pracy clu-onionej, które przeprosił za opóźnienia w  urucha

mianiu lin ii kredytowych, że jest w trakcie budowy nowej 
struktury, wr poszukiwaniu nowych rozwiązań, które umoż
liw ią realizację zadań, do których został powołany. Zobo
wiązał się, iż ten proces reorganizacji zostanie ukończony 
do końca roku.

Zebrani wyrazili wątpliwość, czy budowa tak potężnej 
machiny - Fundusz już teraz zatrudnia około 350 osób - 
rzeczywiście udrożni jego działania, spowroduje natomiast 
„przejedzenie”  sporych środków, które można by prze
znaczyć na inne cele, nadto może być przyczyną dalszego 
spowolnienia działalności.

Min. L. M ille r w' swojej wypowiedzi podkreślił, iż bu
dowa now ego systemu w PFRO N  nie może w żadnym wy
padku hamować jego działań bieżących. Za naganne uznał 
brak stałych spotkań z organizacjami zawodowymi i pra
codawców' osób niepełnosprawnych. Działania naprawcze 
wr Funduszu muszą się odbywać „w  marszu” , by nie odbi
jały' się na zakładach pracy clironionej, którym w'łos nie 
może spaść z głowy.

Min. M ille r przyznał ponadto, że konsultacje dotyczą
ce aktów prawnych o elementarnym znaczeniu dla środo
w iska powinny odbywać się prędzej, by traktować je  
podmiotow'o i nie wzbudzać jego goryczy. Natom iast sani 
projekt ustawy nie jest jeszcze ostatecznie przez resort 
zatwierdzony, tym niemniej sama ustaw'a i dotychczaso
wa funkcja PFRÓ N  są pow'ażnie zagrożone przez M inister
stwo Finansów'.

Od Zarządu Funduszu będzie żądał innej pracy, by nie 
dopuszczać do kumulowania problemów', wyeliminować 
przeszkody w dostępie do jego środków'. Decyzje nie po
winny być podejmowrane wyłącznie w' wąskim gronie, musi 
nastąpić ich decentralizacja, należy słuchać kompetent
nych ludzi „na dole” i podchodzić do nich z większym 
zaufaniem.

Szef resortu zobowiązał ponadto prez. Świątkowskiego 
do opracowania rozwiązali systemowych w zakresie konkret
nej pomocy w restrukturyzacji zakładów’ pracy clironionej.

W A R

Doszło do pierwszego roboczego spotkania, w którym 
krytyczne uwagi reprezentacji pracodawców’ osób niepeł
nosprawnych został}’ rzeczywiście wysłuchane przez kierow
nictwo resortu pracy, mało tego, uwagi te i nakreślony przez 
nie stan funkcjonowania PFR O N  uzyskały zbieżną ocenę - 
doszło do znaczącego zbliżenia racji. Kolejne spotkania 
robocze w  trójkącie: Pełnomocnik - prezes PFR O N  - pra
codawcy mają wypracować szczegóły'takiej działalności Fun
duszu, która byłaby satysfakcjonująca dla jego adresatów 
i zgodna z jego planem finansowym na 1995 rok. Należy 
też wreszcie zerwać z mechlubną t radycją gospodarowania 
środkami PFR O N  na zasadzie „od bandy do bandy” , fen. 
permanentnego ich wy datkowania w' sposób niekontrolo
wany lub skwapliwego gromadzenia i  angażowania jed jiiie  
w' przedsięw zięcia absolutnie niezbędne.

Nieustająca reorganizacja ( ? ! )  Funduszu, która pochła
nia gros energii i aktywności tej instytucji to zupełnie 
odrębny rozdział; należałoby zastanowić się nad popraw
ką do ustawy o zatrudnianiu i reliab ilitacji, która by ten 
stan sankcjonowała...

Należy zadać jeszcze końcowe pytanie: czy przyjęte 
ustalenia będą rzeczywiście reaIizow'ane przez wszystkie 
strony, czy' staną się zalążkiem kolejnej sanacji PFRO N , 
czy było to jedno z w ielu spotkań, które należy jedynie 
odnot.ow'ać wr protokołach, których nikt nie czyta? Myślę, 
że wkrótce otrzymamy na nie odpowiedź.

Ryszard Rzebko
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W  sali Kolumnowej Sejmu RP, pod protektoratem 
wicemarszałka O lgi Krzyżanowskiej odbyła się 

konferencja poświęcona polityce państwa wobec inwalidów. 
Obradami kierował przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
ds. Osób N iepełnospraw nych, poseł prof. Rom an  
Kur/bauer. Na wstępie przytoczył garść informacji statystycz
nych.

Ponad 45% niepełnosprawnych mieszka na wsi. Ich los 
jest znacznie gorszy od inwalidów mieszkających w  mia
stach. W  środowisku wiejskim niepełnosprawność często 
bywa utożsamiana z karą Bożą. Osoby z dysfunkcjami za
myka się w  domu. Dla rodziny są powodem wstydu. Izola
cja pogarsza ich stan psychiczny. Zamyka drogę do rehabi
litacji i odzyskania poczucia wartości. To zasadnicze powo
dy, dla których 53% inwalidów wiejskich nigdy nie korzy
stało z dobrodziejstw rehabilitacji. W  miastach ten odsetek 
wynosi 37%. Obydwa wskaźniki ukazują, że ponad jedna 
trzecia polskich inwalidów nigdy nie była rehabilitowana.

Ponad 73% inwalidów pozostaje bez pracy. Ten odsetek 
jest znacznie wyższy niż odsetek bezrobotnych w innych 
grupach społecznych. Z całej populacji Polaków bez pracy 
pozostaje tylko 9%. Niepełnosprawni są wyraźnie dyskry
minowani na rynku zatrudnienia.

W  odczuciu środowisk inwalidów zmiana ustroju w  Pol
sce przyczyniła się do obniżenia ich standardu i poziomu 
życia. Dawniej liczba osób zatrudnionych w  spółdzielczo
ści inwalidów wynosiła 140 tysięcy, a dzisiaj tylko 92. Po
wołano niezwykle potrzebny Państwowy Fundusz Reha
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inwalidzi wiązali z nim 
duże nadzieje. Tymczasem ministerstwa odpowiedzialne za 
opiekę nad człowiekiem niepełnosprawnym traktują Fun
dusz jak bogatego wujka, który będzie ponosił wydatki obli
gatoryjnie przypisane do resortów: zdrowia, edukacji lub 
pracy. Inwalidzi nie zgadzają się aby sprzęt ortopedyczny, 
aparaty słuchowe, okulary, wózki inwalidzkie itp., były fi
nansowane przez PFRON. Fundusz jest po to, aby wspoma
gać, a nie zastępować.

Środowisko osób niepełnosprawnych liczące około 
5 milionów nie ma własnego lobby. Politycy przypominają 
sobie o nim przy okazji wyborów. Potem przedwyborcze 
obietnice są zapominane. Inwalidzi domagają się ustanowie
nia KARTY PRAW OSO BY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Podobne 
para-konstytucje istnieją w  innych państwach świata, np. 
w  USA. Są nie tylko zbiorem praw ale także programem dzia
łania na rzecz ludzi „inaczej sprawnych”. Podniesienie Peł
nomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych do rangi członka 
Rady Ministrów jest konieczne ze względu na większą sku
teczność oddziaływania na inne resorty państwowej nawy.

- Spotkaliśmy się z parlam entarzystam i po to - powie
dział Sylw ester Peryt, prezydent KRON - aby oznajm ić, 
że nie domagamy się przyw ilejów ale usankcjonowania p ra
wa do wyrównywania szans. Jesteśmy grupą społeczną po
noszącą największe ciężary transform acji ustrojowej. Zno
sim y cierpliw ie wszystkie dolegliwości ale nie zam ierzam y 
rezygnować z  praw  jak ie  gwarantuje nam cyw ilizacja i kon
wencje międzynarodowe.

IL E  MOŻNA ZABRAĆ BIED N EM U ?
Sław om ir Besowski, rzecznik praw obywateli niepełno

sprawnych z ramienia KRON podkreśla, że omawiane zaga
dnienia dotyczą sfery praw człowieka i obywatela. Uregulo
wania prawne omawiane obecnie w  parlamencie będą miały 
decydujący wpływ na jakość życia polskich inwalidów.

Konstruują nowy system zdrowotny państwa, będący 
elementem jego polityki społecznej. Od jego funkcjonowa
nia zależy czy osoby niepełnosprawne będą rugowane

Brak skoordynow anej polityki państwa

z życia społecznego. Zalecenia dotyczące polityki państwa 
wobec osób niepełnosprawnych zostały sformułowane za
równo przez Organizację Narodów Zjednoczonych jak i Radę 
Europy. Do ich przestrzegania i wcielania w  życie jest zobo
wiązane również państwo polskie.

Do Sejmu dotarł rządowy projekt systemu powszechne
go ubezpieczenia zdrowotnego. Nie spełnia oczekiwań śro
dowisk inwalidów. Jednostronnie wychodzi naprzeciw po
stulatom sfer medycznych i tej części Polaków, która pośre
dnio lub bezpośrednio świadczy usługi zdrowotne. Projekt 
uwzględnia potrzeby usługodawców, a prawie nie liczy się 
z potrzebami i sytuacją usługobiorców, którymi w  zakresie 
rehabilitacji są inwalidzi. Projekt nowego systemu i aktu 
prawnego został opracowany przez tych, którzy mają świad
czyć usługi zdrowotne bez konsultacji z tymi, którzy będą 
z nich korzystali. Nic więc dziwnego, że pomija interesy 
i pogarsza sytuację tych drugich.

W  zarządzeniach wykonawczych do projektowanej usta
wy, które nawiasem mówiąc, nie zostały przesłane wraz z nią, 
znajduje się sporo postanowień utrudniających dostęp do sprzę
tu rehabilitacyjnego. Ogranicza się krąg producentów, u których 
można się zaopatrywać, wprowadza się dopłaty itp. Kardynal
ny błąd z punktu widzenia polityki społecznej polega na po
minięciu oczywistej prawdy, że osoby niepełnosprawne nie są 
w stanie samodzielnie sfinansować skutków swego inwalidz

twa. Rzekome oszczędności jakie będą kumulowane z tego 
tytułu są dość wyimaginowane. Dzisiaj resort zdrowia na po
trzeby rehabilitacyjne wydaje tylko 0,3 procent swego budże
tu. Czy właśnie tutaj można zaoszczędzić albo mówiąc obra
zowo ile można jeszcze zabrać biednemu?

Próba oszczędzania na podstawowych świadczeniach 
zdrowotnych przyczyni się do drastycznego pogorszenia 
jakości życia obywateli. Przejście od systemu opieki zdro
wotnej do systemu ubezpieczeń nie powinno się odbywać 
bez wiedzy i konsultacji ze środowiskiem osób niepełno
sprawnych. Nadto należy pamiętać, że wiele państw świata 
już rezygnuje z załamujących się systemów opartych na fir
mach ubezpieczeniowych i powraca do ubezpieczeń bu
dżetowych. Podziwiany i naśladowany system niemiecki 
przeżywa głęboki kryzys.

Systemy oparte na ubezpieczeniach zdrowotnych fawo
ryzują tych, którzy mogą płacić wysokie składki. Dyskrymi
nują bezrobotnych i rencistów. W  ten sposób zostaje zła
mana zasada powszechności i dostępności do świadczeń 
zdrowotnych, zasada solidaryzmu społecznego i wiele in
nych, które w  polityce społecznej cywilizowanych państw 
świata funkcjonują jako kanon.

N IEEFEK T Y W N Y  FUNDUSZ
M arian  Leszczyński, dyrektor Biura Krajowej Izby 

Gospodarczo-Rehabilitacyjnej ocenił działalność PFRON.
Fundusz tylko w  niewielkim stopniu przyczynił się do 

wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jego doko
nania w  tej dziedzinie są niewspółmierne do potencjału fi
nansowego jakim dysponuje i świadczą o niskiej efektyw
ności wykorzystania środków. Jego działalność nie została 
dotychczas poddana rzetelnej analizie ekonomicznej.

PFRON jest instytucją hermetycznie zamkniętą na uwagi 
i postulaty zainteresowanych środowisk. Na jego koncie

(jr '
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znajduje się kwota ponad 4 bilionów złotych i nie jest wy
korzystywana mimo istnienia ustawy budżetowej i moni
tów w  sprawie drastycznej opieszałości w  załatwianiu po
trzeb osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Szcze
gólnie rażące jest zaniedbywanie pomocy dla inwalidów, 
należnej im z tytułu dyskryminacji na rynku pracy.

W  nowej ustawie powinien znaleźć się zapis powierza
jący wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji wyspecjali
zowanym organizacjom i instytucjom na zlecenie instytucji 
państwowych. Pozwoli to uniknąć uznaniowości i rozwią
zać problemy - dziś nierozwiązywalne.

G D Z IE KU C H A REK  SZEŚĆ ...
Jó z e f M endruń, prezes Towarzystwa Pomocy Głucho- 

niewidomym w  Polsce mówił o sytuacji organizacji poza
rządowych i zadań państwa wobec nich.

Mankamentem pojęcia organizacja pozarządowa jest brak 
merytorycznego i prawnego zróżnicowania wielkiej liczby 
bardzo różnych związków i stowarzyszeń będących dla 
państwa partnerami tej samej rangi. W  takiej strukturze jed
nakowo ważne i nieważne są problemy ludzi zbierających 
znaczki pocztowe i opiekujących się dziećmi z upośledze
niem umysłowym. Dawniej funkcjonowało pojęcie instytu
cji wyższej użyteczności społecznej. Niestety w praktyce 
minionych lat wyłącznie papierowe. Dziś, tamto tradycyjne 
rozróżnienie wydaje się bardzo potrzebne. Wymaga ponadto 
gwarancji i zabezpieczeń w  codziennym zastosowaniu.

Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 
skupiają ludzi autentycznie zaangażowanych ze względów 
osobistych, rodzinnych, emocjonalnych lub intelektualnych. 
■Lepiej niż inni rozumieją sytuację i potrzeby człowieka 
z ograniczoną sprawnością. Ich zaangażowanie jest zawsze 
wyższe niż przeciętne.Dysponując odpowiednią infrastruk
turą owocniej zaspokajają potrzeby swego środowiska.

Sprawy inwalidów znalazły się w  kompetencjach 5. mi
nistrów. W  efekcie są traktowane jak piłeczka pingpongo
wa. Najczęściej jako kompetentny jest wskazywany inny 
resort. Konsekwencje braku skoordynowanej polityki w  tym 
zakresie są opłakane. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnospraw
nych będzie mógł skutecznie koordynować poczynania mię
dzyresortowe tylko wtedy, gdy dla innych ministrów bę
dzie równorzędnym partnerem.

D Z IEC I Z PRO W IN C JI 
M aria K ró l jest lekarzem i matką dziecka niepełnospraw

nego, inicjuje działalność ośrodków opiekuńczo-rehabilita- 
cyjnych na Zamojszczyźnie. Uważa, że ...

Dobro najmłodszych zagrożonych kalectwem wymaga od 
w ładz sam orządowych p ilnych  uzgodnień dotyczących 
współfinansowania i koordynowania działań w stosunku 
do dzieci niepełnosprawnych. Najbardziej odpowiedzialne 
w tej sprawie są resorty zdrowia i edukacji. M alcy muszą 
byćjednocześnie rehabilitow ani i kształceni. Ponadto dziec
ko niepełnosprawne, tak ja k  każdy jego rówieśnik, ma p ra
wo do pobierania nauki w placówce edukacyjno-rehabilita- 
cyjnejpołożnej w miejscu swego zam ieszkania.

Służbę zdrow ia na Zam ojszczyźnie charakteryzuje 
kompletna nieznajom ość zasad wczesnej interwencji, późna 
diagnostyka oraz brak bazy rehabilitacyjnej. Dotyczy to nie 
tylko dzieci ale również kobiet ciężarnych. Fatalna sytuacja 
powoduje wzrost rozwiązań wcześniaczych i liczne pow i

k łan ia skutkujące dys
funkcjam i noworodków.
M ieszkańcy tutejszego 
województwa korzystają 
z  usług ortopedycznych 
aż w Lublinie. Żadna z 
p laców ek zam ojskiej 
służby zdrowia nie po
siad a  odpow iednich  
podjazdów dla ludzi na wózkach inw alidzkich.

W  tym województwie , około 700 m alców z  porażeniem  
mózgowym ma tylko jeden ośrodek powołany przez organi
zacje pozarządowe, fest w stanie przyjąć tylko 80. podopiecz
nych. Brakuje placówek edukacyjnych dla niepełnospraw
nej dziatwy i odpowiednio wyszkolonej kadry specjalistycz
nej. W  szkołach przejętych przez gm iny nie ma mowy o na
uczaniu integracyjnym . Tutaj kształcenie uczniów z  ogra
niczoną sprawnością jest tylko fikcją.

Brak statystyki dotyczącej dzieci niepełnosprawnych na 
terenie poszczególnych gm in i województwa, a także kraju  
jest powodem, dla którego w ciąż nie można sform ułować 
sensownego programu, który byłby elementem polityki spo
łecznej państwa.

EP ILEPT Y C Y  D YSKRYM IN O W A N I
Agnieszka M ituła z Towarzystwa Pomocy Epileptykom 

w Poznaniu mówiła o problemach ludzi chorych na padaczkę.
Nie otrzymują pracy ze względu na nieprecyzyjne zapisy 

w  orzeczeniach lekarskich. Urzędnicy znajdujący stwierdze
nie „żadna praca” interpretują je dosłownie i formalnie, nie 
biorąc pod uwagę, że dla każdego człowieka niezdolnego 
do wykonywania pracy w  określonym zakresie, zawsze 
można znaleźć inne stanowisko, na którym może się wyka
zać znaczącymi efektami.

Ta prawda jest obca większości pracodawców, a także 
kancelistom Rejonowych Urzędów Pracy. Epileptycy, ota
czani aurą szczególnej nieufności i lęku społecznego od
czuwają to wyjątkowo boleśnie. Na rynku pracy są dyskry
minowani z nadzwyczajną bezwzględnością. Mogliby wy
konywać z powodzeniem wiele czynności, np. w  urzędach 
pocztowych i przedsiębiorstwach zieleni miejskiej.

Nie mają prawa do korzystania z sanatoriów i wcza
sów. Rzekomo są zbyt uciążliwi dla organizatorów i oto
czenia. Lekarze kierują ich na wczasy do ... szpitali psy
chiatrycznych! Pewnej Poznaniance po udanej operacji 
wątroby odebrano skierowanie do sanatorium, gdy stwier
dzono u niej objawy epilepsji. Organizacje osób cierpią
cych na padaczkę protęstują i domagają się stworzenia 
odpowiednich sanatoriów, a także organizowania turnu
sów rehabilitacyjnych.

Przy stołach konferencyjnych zasiedli przedstawiciele 
organizacji samopomocowych, często wyręczających pań
stwo w  obowiązkach wobec ludzi niepełnosprawnych. 
Obradom, w  których uczestniczyli delegaci ponad stu orga
nizacji z całego kraju przysłuchiwał się jeden senator i kilku 
posłów. Niską frekwencję polityków wytłumaczono waż
niejszymi zajęciami w  parlamencie.

Zamykając naradę pani Marszałek powiedziała:
- Musimy przeprowadzić debatę generalną poświęconą 

sprawom ludzi niepełnosprawnych, ponieważ jest to zaga
dnienie interdyscyplinarne i międzyresortowe. Trzeba o tym 
mówić przy otwartej kurtynie i wówczas, gdy będzie ju ż  przy
gotowana nowa ustawa o zatrudnianiu  i rehabilitacji. Po 
opracowaniu przez rząd zostanie przekazana do konsulta
c ji środowiska. Pełnom ocnik ds. Osób Niepełnosprawnych 
musi mieć wyższą, m inisterialną rangę, fest to zrozum iałą 
koniecznością.

H enryk  SZCZEPAŃ SK I

W  PA R L A M P M C l £
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KTOZ

Materiał sponsorowany

I M  P S 1 ? ® 2 & @ ® € INRO
W dniach 10-11 maja 1995 

roku odbyły się w Lodzi 
VI Krajowe Targi Odzieży Zawodowej. Wystawcami było 60 
firm z całego kraju, w  tym prawie połowę stanowiły zakłady 
pracy chronionej. Na targach zaprezentowana została szeroka 
oferta wyrobów obejmująca: rękawice ochronne i robocze, 
odzież ochronną i roboczą, obuwie, odzież dla służby zdrowia 
i chorych oraz specjalistyczne ochrony kończyn i oczu. Organi
zatorem Krajowych Targów Odzieży Zawodowej było Przed
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INRO” Sp. z o.o. 
z siedzibą w  Lodzi, ul. Wólczańska 12.

Przed dokonaniem bardziej szczegółowej oceny przebiegu 
edycji targów wspomnijmy o samej idei tej 
imprezy, która nierozerwalnie związana jest 
z powstaniem i rozwojem Spółki „INRO”.
PPHU „INRO” została założona w  1989 roku, 
a wspólnikami - założycielami było 108 spół
dzielni inwalidów, związanych z branżą 
odzieżową i obuwniczą. Poza działalnością 
typowo handlową w statucie Spółki wyeks
ponowano konieczność prowadzenia sze
roko rozumianej promocji spółdzielni inwa
lidów. Ten właśnie zapis zrodził pomysł 
organizowania imprez, które początkowo 
były giełdami handlowymi, a dopiero w 1993 
roku przekształciły się w Krajowe Targi 
Odzieży Zawodowej (KTOZ). Majowe targi 
były już kolejną, szóstą edycją tej imprezy, 
która na stałe zagościła na mapie imprez 
wystawienniczych.

Formuła VI Krajowych Targów Odzieży 
Zawodowej wypracowana została na pod
stawie konstruktywnych uwag ze strony 
uczestników oraz gości poprzednich targów.
Przeprowadzona została, zakrojona na dość 
szeroką skalę, kampania reklamowa w środ-

PPHU JNRO" Sp. z o.o. 
90-732 ŁÓDŹ 

ul. Wólczańska 12 
tel. 33-59-57, fax 32-67-52

ZAPRASZA 1 O FERU JE

TKANINY
-  drelichy 

-  flanele
-  pościelowe

-  surówki

WYROBY GOTOWE
-  odzież robocza 
ubrania

koszule
rękawice

obuwie

i

kach masowego przekazu, zarówno ogólnopolskich jak i lo
kalnych — łódzkich. Ważną rolę informacyjną spełnia gazeta 
targowa pt. „Wiadomości Targowe” zawierająca nie tylko dane
o wystawach ale także reklamy oraz artykuły merytoryczne 
opracowane przez przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochro
ny Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Czasopismo to adreso
wane jest zarówno do wy
stawców jak i do szerokiego 
grona pracowników służb za
opatrzeniowych przedsię
biorstw. W  założeniu jego 
leży propagowanie niezbęd
nej wiedzy o potrzebie ko
rzystania ze środków ochro
ny, o konieczności używania 
odzieży roboczej, rękawic 
obuwia itd. Akcentowana jest 
także wygoda dokonywania 
zakupów wyrobów
w zakładach pracy chronio
nej z uwagi na znaczne ulgi 
w  obowiązkowych odpisach 
na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych.

Porównanie ostatnich, 
majowych targów z ich wcze-

Bodźcem do podniesienia poziomu wysta
wiennictwa było zorganizowanie w czasie 
trwania targów konkursów: „Ocena jakości 
i nowoczesności wyrobów” oraz „Najciekaw
sze stoisko”. Warto podkreślić, że wśród lau
reatów znalazł się przedstawiciel zakładów pra
cy chronionej. W  kategorii „Najciekawsze sto
isko” 1. miejsce zdobyła Spółdzielnia Inwalidów „Hutnik” z Kra
kowa, specjalizująca się w produkcji ubrań trudnopalnych, uży
wanych na stanowiskach gorących. Dodatkowym wyróżnie
niem dla Spółdzielni jest możliwość gratisowego udziału w na
stępnej edycji targów.
-------------N Wysoki poziom wzornictwa wyrobów

oferowanych przez wystawców stwarza ko
nieczność zapewnienia odpowiedniej 
ochrony znaków towarowych oraz wzorów 
użytkowych. Organizatorzy targów uzyskali 
od prezesa Urzędu Patentowego tzw. pierw
szeństwo z Krajowych Targów Odzieży 
Zawodowej. Oznacza to, że producent - wy
stawca, który zechce zgłosić wynalazek, 
wzór użytkowy, wzór zdobniczy lub znak 
towarowy do rzecznika patentowego uzy
skuje 6. miesięczną wstępną ochronę wy
robu. Potwierdzenie daty pierwszeństwa jest 
bezpłatne.

Znaczną wygodą dla wystawców była 
również możliwość konsultowania się z pro
ducentami tkanin, gdyż KTOZ organizowa
ne są tradycyjnie w terminie zbieżnym 
z Targami Wyrobów Tekstylnych, które rów
nież odbywają się zwyczajowo w Łodzi.

W  opinii uczestników, KTOZ stały się 
tradycyjnym miejscem spotkań krajowych 
producentów odzieży zawodowej z han- 

! —~~— dlowcami. Rozszerzenie grona wystawców
poza zakłady pracy chronionej umożliwia porównanie ofero
wanych wyrobów z ofertą producentów z innych sektorów. 
Oceniając generalnie poziom wyrobów prezentowanych przez 
zakłady pracy chronionej należy stwierdzić, że spełnia on wa
runki konkurencyjności. Na podstawie wypowiedzi wystaw
ców można wyciągnąć wniosek, że VI KTOZ zaowocowały
---------------------------  nawiązaniem kontraktów

handlowych.
Pozytywne oceny jakie 

uzyskały VI Krajowe Targi 
Odzieży Zawodowej wśród 
uczestników jak i obserwa
torów nie oznaczają wcale, 
że organizator popadł w  sa
mozadowolenie i zamierza 
„spocząć na laurach”. Plano
wane jest dalsze doskonale
nie formuły targów aby nie 
pozostać w tyle za konku
rencyjnym i imprezami. 
Zamierzenia organizatora na 
najbliższą przyszłość obej
mują zwiększenie atrakcyj
ności i różnorodności imprez 
towarzyszących targom. 
Interesujące seminaria, sym
pozja i spotkania sprawią, że

śniejszymi edycjami nasuwa wniosek, że przemiany zachodzą
ce w całej gospodarce nie pozostają bez wpływu na przebieg 
targów. Producenci zdali sobie sprawę, że w celu sprzedaży 
towaru należy dobrze go zaprezentować. Stoiska wystawienni
cze zaczęły upodabniać się do eleganckich wystaw, 
a wzornictwo zdecydowanie odbiegało od „szarzyzny”, z którą 
kiedyś kojarzyła się odzież robocza.

udział w largach nie będzie ograniczał się tylko do prezentacji 
wyrobów na stoiskach.

Kolejne, VII Krajowe Targi Odzieży Zawodowej odbędą się 
w Łodzi w dniach 28-29 września br. i pokażą na ile plany 
organizatora uda wcielić się w życie.

Jacek RADOMSKI
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dokończenie ze str. 3

REHABILITACJA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH
We wszystkich tego typu sytuacjach na najmniejszy sukces w rehabili
tacji czy kształceniu czekać trzeba niesłychanie długo, można go osiq- 
gnqć tylko ciężkg uporczywq i cierpliwg pracg tak ze strony głuchonie- 
widomego, jak i opiekującego się nim terapeuty czy nauczyciela.

To samo dotyczy osób dorosłych, kwalifikowanych z powodu ubyt
ków wzroku i słuchu na specjalne turnusy szkoleniowo-usprawniajgce. 
Krew, pot i łzy mógł jedynie Anglikom obiecać Winston Churchil, gdy 
w 1940 r. wzywał ich do stawienia czoła hitlerowskiej napaści; na coś 
podobnego musi koniecznie być przygotowany zdaniem dr. Bogdana
Szczepankowskiego, jednego z organiza- _̂___________________
torówtumusów dla głuchoniewidomych Pol
skiego Związku Głuchych, pedagog rozpo
czynający pracę z głuchociemnym dzieckiem 
czy człowiekiem dojrzałym.

Z uwagi na kliniczną charakterystykę 
poszczególnych przypadków głuchoślepo- 
ty i na konsekwencje, jakie powoduje ona 
w życiu jednostki drTadeusz Majewski wy
różnił 16 grup niepełnosprawnych obarczo
nych tym typem kalectwa. Na to nakłada 
się olbrzymia różnorodność typów psycho- 
logiczno-osobowościowych ujawniająca 
się w całej ich zbiorowości, dużo większa 
niż wśród ludzi pozostałych. Ta różnorod
ność niezmiernie utrudnia stworzenie 
śmielszych, bardziej zdecydowanych uo
gólnień teoretycznych odnośnie podstawo
wych zasad nauczania i usprawniania 
młodocianych i dorosłych głuchoniewido
mych. Opowiedziano się w Poznaniu za 
organizowaniem kilkutygodniowych kur
sów w zakresie konkretnych problemów in
teresujących poszczególne grupy pedago

gów lub psychologów działających wśród głuchoniewidomych.
Głuchoniewidomi to ludzie o zróżnicowanych stopniach utraty 

wzroku i słuchu, u wszystkich jednak występują złożone problemy 
w przystosowaniu do życia w otoczeniu. U wielu do głuchoślepoty 
dołącza się jszcze schorzenie czy dysfunkcja: upośledzenie umysło
we, epilepsja, niesprawność narządu ruchu, schorzenie wewnętrz
ne. W czteromilionowej populacji niepełnosprawnych w Polsce sta
nowią oni zbiorowość najwyżej siedmiotysięczną (!), stąd przez lata 
całe żyje ona jak gdyby za szczelnie zasuniętym parawanem. Zda- 

_____________________  ̂ niem mgr. Józefa Mendrunia, przewodni
czącego Towarzystwa Pomocy Głuchonie
widomym, pod względem stopnia spo
łecznego nagłośnienia ich problemów 
można mówić o dostrzegalnej poprawie, 
m. in. w wyniku działalności tegoż właśnie 
społecznego stowarzyszenia.

Dr Barbara Dobrzańska-Socha z Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
twierdzi, iż grupy wsparcia w pomocy ro
dzinom głuchoniewidomych mają do za
łatwienia na co dzień ogromną ilość spraw 
bieżących, interwencyjnych, nie pozwala
ją im one na organizowanie na rzecz tych 
rodzin działalności bardziej długofalowej, 
nastawionej na osiąganie konkretnych ce
lów rehabilitacyjnych czy edukacyjnych. Po
trzebna jest im tymczasem woluntariuszo- 
wa pomoc ze strony otoczenia, głównie 
ludzi młodych. Cenna jest działalność je
szcze wciąż nielicznych osób zdrowych 
znających dotykowe sposoby porozumie
wania się, mogących dzięki temu służyć im 
jako tłumacze.
1 Madej SIERADZKI

‘griE W S ZYS C Y P R ZE C ZY TA LI |  

Zarobki inwalidów 1 grupy 
W Y C O F A N Y  P R O JE K T

Poselski projekt nowelizacji ustawy o rewaloryzacji 
emerytur i rent, który przewidywał zniesienie ograni
czeń zarobkowych dla inwalidów pierwszej grupy, zo
stał wycofany z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, 
która nad nim pracowała. Autorzy projektu chcieli przy 
okazji, by do katalogu okresów nieskładkowych zaliczyć 
naukę w szkole zawodowej.

O projekcie wypowiedziało się negatywnie Ministerstwo 
Pracy i Polityki Socjalnej. Miał wielu oponentów także wśród 
posłów. Panowała opinia, że ponieważ z definicji inwalidz
twa 1 grupy wynika pełna niezdolność do pracy rekompen- 
sow'ana dodatkiem pielęgnacyjnym, projekt tworzyłby nie
równość wobec prawa w stosunku do emerytów i inwali
dów pozostałych grup. Również druga propozycja budziła 
wątpliwości wobec dążenia do zapewnienia systemowi eme- 
rytalno-rentownemu czysto ubezpieczeniowego charakteru.

J.K.
„Rzeczpospolita”dodatek „Prawo co dnia” 

10-11.06.95 r. )

OFERTA
Ośrodek Rehabilrtacyjno-Wypoczynkowy 

w Ustrzykach Dolnych
p r o p o n u j e :

— 14. dniowe wczasy wypoczynkowe (całodzienne wyżywienie, noclegi, imprezy 
rozrywkowe i rekreacyjne jak: wycieczki, filmy wideo, ogniska, basen, dyskoteki)
— cena jednego miejsca — 346 zł

— 14. dniowe wczasy bez wyżywienia w ramach posiadanych wolnych miejsc w  cenie 
—136 zł od osoby (możliwość wykupienia na miejscu indywidualnych posiłków)

— 14. dn iow e turnusy rehabilitacyjne, obozy i k o lon ie  (na  tych sam ych  
warunkach jak wczasy + personel) w cenie - 440 zł od osoby.

Turnusy rehabilitacyjne sq organizowane dla inwalidów o schorzeniach: upośledze
nie umysłowe, psychicznie chorzy, głuchoniemi. 

Ośrodek dysponuje bazq 50. miejsc w 3. i 5. osobowych domkach campingowych. 
Zainteresowani naszą ofertg mogq korzystać również tylko z noclegów, których ceny 
wynoszą: 1 doba noclegowa -  10 zł. Ceny wyżywienia -  15 zł dziennie.

PLAN TURNUSÓW:
I turnus - 15.06. - 28.06.1995 r.

I I  tu rnus- 1.07.- 14.07.1995 r.
I I I  turnus - 17.07. - 30.07.1995 r.
IV  turnus- 2.08. - 15.08.1995 r.
V  turnus - 18.08. - 31.08.1995 r.

V I turnus- 2.09. - 15.09.1995 ____—  -~ ■ -lt j- ——_____________________ _od 16 września br. wycieczki, spartiakiady, ogniska.

Oferty pisemne prosimy składać na adres:
Spółdzielnia Inwalidów „PRACA" w Przemyślu, ul. Jasińskiego 2 

teł. 78-93-24 lub fax 78-99-69- ,
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SEMINARIUM
.MOTORYZACJA.

dokończenie ze str. 4

działanie ze środowiskiem osób niepeł 
nosprawnych i organizacjami działający' 
mi na ich rzecz w rozwiązywaniu wszy 
stkich palących środowisko problemów 
i zaprosił je do współpracy w pracach 
zmierzających do nowelizacji ustawy o 
zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych.

Na seminarium poruszono wiele róż
nych zagadnień dotyczących zarówno 
zaopatrzenia inwalidów w pojazdy samo
chodowe, jak też problematykę ich oprzy
rządowania, zagadnienia związane z 
udziałem niepełnosprawnych w ruchu 
drogowym, rozwiązań systemu podatko
wego związanego z nabywaniem impor
towanych pojazdów oprzyrządowanych, 
problematykę dostosowania komunikacji 
miejskiej i międzymiastowej do potrzeb 
niepełnosprawnych, problemy turystyki 
oraz organizację kursów na prawo jazdy.

Osoby niepełnosprawne w dyskusji 
wskazywały na brak zainteresowania ich 
problemami ze strony tych organów pań
stwowych, które odpowiadają za organi
zację życia społecznego. Wskazywano 
np. na małą wrażliwość funkcjonariuszy 
oddziałów prewencji Policji na kłopoty 
zmotoryzowanych inwalidów i nie reago
wanie na ewidentne nieprzestrzeganie 
prawa drogowego przez innych uczestni
ków ruchu drogowego - dotyczyło to 
głównie miejsc do parkowania, brak za
interesowania poruszanymi na semina
rium problemami ze strony urzędników 
Ministerstwa Finansów, tworzenie nie
życiowych i dyskryminujących przepisów 
prawa celnego.

Organizatorzy Seminarium zapowie
dzieli kontynuowanie tej problematyki 
i zorganizowanie w ramach przyszłorocz
nych Poznańskich Targów Motoryzacji 
kolejnej konferencji oraz ekspozycji po
jazdów dla osób niepełnosprawnych i spe
cjalistycznego oprzyrządowania dla róż
nych dysfunkcji. Dyrekcja Międzynaro
dowych Targów Poznańskich postanowiła 
na ten cel udostępnić jeden z pawilonów 
wystawowych.

Pejot
Dokładna relacja z przebiegu Seminarium 
„Czy kompetentni mogą wszystko” pióra 
Macieja Sieradzkiego - w najbliższym 
numerze „N S” .

V A . ) l e p s Z A  l e K C j A .  b i s c o R i i

Okrągłą bo pięćdziesiątą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, jak na razie 
najstraszniejszej wojny na tej planecie, mamy już za sobą. Uroczystości skupiły 

głównie polityków, którzy w różnych stolicach spotykali się aby pogadać o interesach.
Interes Polski wypadł niezwykle blado. Gdyby nie Niemcy, którzy okazali kurtuazję 

zapraszając ministra Bartoszewskiego do wygłoszenia mowy w Bundestagu, kraj nasz 
w ogóle nie zaistniałby jako uczestnik tej wojny. Minister Zakrzewski po powrocie 
z Moskwy stwierdził, że słowo Polska padło raz z ust prezydenta Rosji i raz wypowie
dział je prezydent USA. Nie podał przy tym kontekstu w jakim wymieniono nasz kraj 
z nazwy. Może chodziło o miejsce jakiejś bitwy na terenie Polski, a może o polską 
kiełbasę podaną na przyjęciu?

Kombatanci jak zwykle potraktowani zostali jako dekoracja. Francuzi w ogóle nie 
zaprosili weteranów na paradę w Paryżu. W  końcu nie ma się im co dziwić. Kraj, który 
praktycznie nie brał udziału w wojnie, kolaborując raczej z Niemcami, postanowił wre
szcie skończyć z tą manifestacją. Największą zagadką II Wojny Światowej pozostaje 
to, dlaczego Francuzi zaliczeni zostali w poczet wielkiej czwórki, która wystąpiła obok 
Rosji w roli zwycięzców? Równie dobrze można było wciągnąć tam Albanię.

Przez 50 lat w polskich obchodach rocznic związanych z wojną obowiązywał głów
nie wątek martyrologiczny. Było to słuszne, gdyż poza naszym krajem nikt nie zauwa
ża tego, że Polska była pierwszą ofiarą, najboleśniej ugodzoną przez Niemcy. Była 
jedynym krajem, który bez przerwy prowadził wojnę nie godząc się na żaden kompro
mis wobec okupanta. Przyczyna jest prosta. Nasza szlachetna postawa tak odstaje od 
ogólnego kunktatorstwa cechującego Aliantów, że wszyscy chcą o tym zapomnieć. 
Podobnie jest ze świętymi, którzy swą szlachetnością i dobrocią tak odstają od reszty 
społeczeństwa, że muszą zginąć, aby dopiero po dziesiątkach a niekiedy setkach lat 
wejść na ołtarze.

Mamy już za sobą niechlubny okres kłamstw historycznych i poniewierki tych, którzy 
na różnych frontach przelewali swą krew. Trwa proces naprawiania krzywd, wyrządzo
nych bohaterom. W  najlepszej sytuacji są ci Polacy, którzy z różnych powodów wal
czyli w formacjach... Wehrmachtu. Niemcy nie zapominają o swych kombatantach 
niezależnie od ich narodowości i miejsca zamieszkania. Tylko najgłupsze narody nie 
otaczają należną czcią tych, którym zawdzięczają swoje istnienie.

Dlaczego lekceważymy stale bohaterskich żołnierzy Września, którzy przez Rosję, 
Afrykę, ziemię włoską i Anglię trafili wreszcie do Polski? Walcząc za świętą sprawę 
zamykani byli w sowieckich łagrach, angielskich obozach dla niepożądanych cudzo
ziemców i ubowskich więzieniach. Ich życiorysy są najlepszą lekcją historii. Obok nie
bywałego bohaterstwa zawarta jest w nich bowiem opowieść o tym, jak sprawa Polski 
traktowana była przez naszych sojuszników, którym tak wiernie służyliśmy.

Piotr JANASZEK

OBCHODY DNIA DZIECKA

W,dniach od 1 do 
4 czerwca 1995 r. 

odbyło się w Krakowie wiele imprez z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Fundacja 
Sztuki Osób Niepełnosprawnych zorganizo
wała z myślą między innymi o naszych naj
młodszych dwudniowy I Przegląd Twórczo
ści Artystów Niepełnosprawnych Krakowa, 
zaś Fundacja „Dziecięce listy do świata” była 
głównym organizatorem Festiwalu „Baga
telka" dla dzieci specjalnej troski.

W  ramach Przeglądu, który odbywał się 
w Akademickim Centrum Kultury „Rotun
da", przy ul. Oleandry 1, Fundacja zorga-

Zespói tańca z ośrodka dla dzieci głuchych

nizowała konkurs rysunkowy dla dzieci, 
w którym wzięło udział 32. dzieci, przegląd 
twórczości muzycznej, z udziałem kilku 
dziecięcych zespołów artystyczno-muzycz- 
nych oraz artystów indywidualnych z Ośrod
ków Szkolno-Wychowawczych i ze Szkół 
Specjalnych.

W  przeglądzie twórczości poetycko-lite- 
rackiej uczestniczyli dorośli artyści niepeł
nosprawni.

Ponadto odbył się wernisaż głuchonie
mego malarza krakowskiego Jana Niemca 
oraz koncert bluesowy A. Kowala i M. Son- 
nenberga.

Drugą dużą imprezą był Ogólnopolski 
Festiwal Małych Form dla Dzieci Specjal
nej Troski „BAGATELKA” pod patronatem 
Michała Jagiełły - wiceministra kultury 
i sztuki.

Podczas Festiwalu organizatorzy przewi
dzieli wiele rozmaitych atrakcji i konkursów 
/ myślą o dzieciach, które na swoje święto 
przyjechały z wielu odległych miejsc Polski.

W  Dniu Dziecka odbyła się impreza ple
nerowa organizowana na Placu Wolnica 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
w której udział wzięły dziecięce zespół)' mu-

14 „NASZE SPRAWY”



„Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa”

Poezja dziś prezentowana w Witrynie, to 
wiersze nagrodzone w konkursie poetyckim 
Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych w 
Krakowie.
Utwory są różnorodne i bardzo ciekawe. „Nie 
można stać w miejscu, może niełatwo jest w 
życiu niepełnosprawnym, ale zawsze można 
coś w tym życiu zmienić, ubogacić pięknem, 
którego wokół nas tak wiele” (cyt. za: Janina 
Oprych „Sami Sobie” 4(29)1994)

T R Z EB A  O D KURZYĆ ...
Trzeba odkurzyć wszystkie kąty 
zdjąć pajęczyny 
zapalić wszystkie światła 
rozdzwonić wszystkie dzwonki 
włożyć ulubioną bluzkę 
w kolorze „milka” 
i wyjść na deszcz bez parasola.
A potem bardzo zmoknąć 
A potem otrząsnąć się z wody jak pies 
zamerdać wyimaginowanym ogonkiem 
i zacząć od nowa 
i zacząć jeszcze raz 
i zacząć jeszcze raz od nowa.

Helena PO DULKA

G8 C5 0 8

O BRA Z  JA K  Z  O LEO D RU KU .
Obraz jak z oleodruku 
całą wieczność mi przesłania 
od milczenia do kochania 
od Twych ramion do rozstania

Pociąg niesie Twoje myśli 
pociąg gubi Twoje słowa 
sznurowadła z moich butów 
wiatr jaskółkom podarował

Pociąg goni wciąż horyzont 
słońce płonie niby ochra 
a Ty ciągle jak przedwczoraj 
raz mnie kochasz, raz nie kochasz

Twoje drogi zakurzone 
dzikie wciąż porasta ziele 
a ja płomyk Twej miłości 
wciąż ratuję od spopieleń.

Piotr GORCZYCA

08 G8 GS

N IE  BĄD Z
Nie bądź nigdy dalej 
niż o dotyk 
dalej niż o szelest 
zasłanianych kotar.
Nie bądź nigdy dalej 
niż o uśmiech cierpliwy 
gdy zabraknie cierpliwości 
nie bądź dalej
niż o wiadomość o powrocie.
Jeśli zobaczę tylko klucze 
nie starczy mi sił na nadzieję.

Edmund B0RZEM SK1

JE S T E M
Jestem
oceanem wiotkości 
wyspą bez czucia 
ciała kamieniem 
jestem
bezradnym niemowlęciem
na łasce
nadziei
nie potrafię czekać 
jak orzeł bez skrzydeł 
niewolnik naznaczenia 
potrafię wierzyć 
w piękno zza krat 
izolacji

Jestem
choć to wielkie 
oszustwo 

losu
Zygfryd D Z IEKA Ń SK I

W KRAKOWIE
zycznc „Krakowiacy” i „Nastolatki” oraz te
atr „Felistyn" z Bielska Białej. Występ zespo
łów urozmaiciły pokazy straży pożarnej oraz 
możliwość zrobienia przez dzieci kart ro
werowych. Wieczorem odbyły się kominki 
zapoznawcze „Poznajmy się” połączone 
z prezentacją zespołów.

W piątek 2.06. w Nowohuckim C en
trum Kultury odbył się spektakl teatru „Fe
listyn” z Bielska Białej pt. „Piękne jest króle
stwo nasze” oraz prezentacje konkursowe 
dz iec ięco-m łodzieżow ych  zespołów  
z Ośrodków Opiekuńczych i Szkół Specjal
nych z całej Polski.

Festiwal upłynął w atmosferze konkur
sów, gier i zabaw. Było również obozowisko 
harcersk ie — „małpi gaj”, wystawa psów 
i ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Spod Barbakanu wyruszył dziecięcy ko
rowód ulicami Krakowa aż do Rynku, gdzie 
odbywały się imprezy sportowe, konkursy 
plastyczne i występy muzyczne.

Hasłem  osta tn iego  dn ia  był „Słodki 
uśmiech dziecka”. Cały dochód z imprezy 
został przeznaczony dla Fundacji Zdrowia 
Dziecka. „Wawel” -  jed en  ze sponsorów -  
ponadto przekazał Fundacji kapilaroskop -

specjalistyczny sprzęt medyczny dla Szpita
la Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Kochajmy dzicci, aby były s/częśliwc -  
powiedział Józef Lasota -  prezydent mia
sta Krakowa, gdy korowód przekazał mu 
„Dziecięcy list do świata”. Adresuję go  do 
wszystkich dorosłych -  podkreślił.

Chcemy uczyć się, oddychać czystym p o 
wietrzem, spełniać marzenia, kochajcie nas
-  apelowały dzieci.
Większość prezentowanych przez nie te
kstów konkursowych miała wydźwięk po
nadczasowy, niebanalny i pouczający. Czę
sto zawierały żal i bunt przeciw nietoleran
cji i braku zrozumienia dla ich problemów.

Wyróżnione zespoły wykazały się dużą po
mysłowością, starannym przygotowaniem mu- 
zycznoartystycznym, dużą fantazją i wrażliwo- 
ścią. Wszyscywyróżnieni wykonawcy otrzymali

nagrody rzeczowe lecz 
największym wyróżnie
niem  z pewnością była 
sama możliwość występu, 
wykazania się i pokazania '  
swoich możliwości.

W spaniała radosna 
i przyjazna atmosfera Fe
stiwalu była twórczą art-terapią, doskonałym 
przykładem integracji, jak również sposo
bem dowartościowania i możliwością samo
realizacji dla dzieci specjalnej troski.

Krakowski Festiwal wysłał w .świat swoje 
przesłanie: "Kochajmy wszystkie dzieci -  
przecież to nie je s t trudne”

Opracowano na podstawie materiałów 
przysłanych prze/ Katarzynę Biel 

Foto: K. Biel, Fundacja „Dziecięce Listy
do Świata"

Zespół Do M i Sol z Żywca
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ŚWIATOWY RfiJD
ponii, by stamtąd udać się ponownie do USA, gdzie 18 listopada 
nastąpi w Waszyngtonie uroczyste zakończenie imprezy, z wizytą 
sportowców u Prezydenta Clintona.

Uczestnicy World Ride Axa '95 mają do pokonania trasę liczą
cą 12 tysięcy mil. Przemierząjąją w dwóch grupach zaawansowania: 
wolniejszej, jadącej z prędkością 10 mil/godz. oraz jadących szybciej
- około 19 mil na godzinę. Niepełnosprawnym i sprawnym kola
rzom towarzyszą osoby opiekujące się nimi. Cała ekipa wspierana 
jest przez 6 samochodów marki Toyota Hiace i Nissan Serena.

Wszędzie przyjmowani są z wielką atencją. Wjazdom do miast 
towarzyszą okolicznościowe imprezy, najczęściej wprowadza ich ja
kaś specjalna grupa, szczególnie szanowanych gospodarzy. Witają 
ich władze miasta i mieszkańcy. Przybyciu do Paryża, miasta zakoń
czenia trzeciego etapu towarzyszyło wiele imprez, witało tysiące nie
pełnosprawnych kibiców. W Irlandii zostali przyjęci przez PaniąMary 
Robinson Prezydenta Republiki Irlandzkiej. W  Pekinie spotkająsię 
z Chińską Federacją Osób Niepełnosprawnych.

W Polsce organizacją pobytu, a więc zapewnieniem policyjnej ochro
ny, zabezpieczeniem czasu wolnego itd. zajął się znany Polski Związek 
Sportu Niepełnosprawnych „Start” . Do organizacji włączone zostały jego 
terenowe oddziały. Znając rangę imprezy, łatwo zauważyć, iż nie było to 
zadanie łatwe. Trasa w Polsce przebiegała od granicy z Czechami przez 
Bielsko-Białą, Kraków, Kielce, Białobrzegi, Warszawę, Siedlce, Brześć. 
W miejscach pobytu witani byli przez kibiców, władze miasta, zwiedza
li i spotykali się z osobami niepełnosprawnymi.

W Warszawie 25. osobowa międzynarodowa ekipa niepełno
sprawnych sportowców spotkała się z Prezesem Urzędu Kultury 
Fizycznej i Turystyki dr. Stefanem Paszczykiem. Byli zadowoleni 
z pobytu w naszym kraju, z miłych powitań, z zawiązanych przyja
źni. Podczas okazjonalnej konferencji prasowej mówili o sobie, chwa
ląc także polską gościnność.

Steve z Colorado mówił, że chce pokazać, iż ludzie niepełnosprawni 
nie są na nic skazani, bo potrafiąrobić rzeczy nieprawdopodobne; Agnes 
porusza się napędzając rower jedną ręką i boi się nieco trasy przez Rosję 
z uwagi na nie najlepsze drogi; Roy pragnie swąpostawą wspierać sport 
niepełnosprawnych - wszyscy chcąpokazać, że istnieje praktyczna moż
liwość integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi, że jakiekol
wiek bariery - nawet jeśli występują- łatwo przezwyciężyć.

Kiedy polscy sportowcy niepełnosprawni pojawią się na parao- 
limpiadzie w Atlancie nie będą tam zupełnie nieznani i z nieznanego 
kraju. A to właśnie dzięki takim wspaniałym imprezom jak Axa 
World Ride '95 Tekst i zdjęcia: W O JS

stu niepełnosprawnych sportowców zdobyło najwyższy szczyt wAfry- 
ce. Światowy Rajd ’95 będzie jednym z najważniejszych wydarzeń 
sportowych roku 1995. Jest on czymś więcej niż imprezą sportowy 
celem jest nawiązanie łączności między narodami.

Nic dziwnego, że takiemu wydarzeniu patronująznane osobisto
ści i wspomagają finansowo znane firmy. W  charakterze honorowe
go przewodniczącego występuje Greg Le Mond - trzykrotny zwy
cięzca Tour de France, a obok głównego sponsora - francuskiej fir
my korporacji usług finansowych Axa, wspierają Rajd takie firmy, 
jak Reebok, Coca-Cola Inn, MCI, Kodak, Shimano.

Rajd rozpoczął się 17 marca tego roku w Atlancie, skąd - po 
towarzyszących uroczystościach - Greg Le Mond wyprowadził, ja
dąc na rowerze, ekipę Rajdu ’95 poza granice miasta. Na trasie wy
ścigu po USA znalazły się znane większe miasta, co świadczy już
o amerykańskim rozmachu i randze imprezy: Charlotte, Winston- 
Salem, Philadelphia, New York, Wilmigton, Richmond, Baltimore,
Boston, Los Angeles, Phoenix, Santa Fe, Las Vegas, Oklahoma City,
Kansas City, St. Louis, Indianapolis, Cincinatti, Pittsburgh.

Sportowcy przejechali już przez takie kraje, jak: Irlandia, Wielka 
Biytania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Czechy, Austria. Z Pol
ski udają się do Białorusi, Rosji, Mongolii, Kazachstanu, Chin i Ja- _  oruz ml spotkaniu u min. Puszczyka

W O R L D

T Jo Isk a  gościła w dniach 25 maja do 
A  1 czerwca uczestników 14. etapowego 

■" m. raj (|u dookoła świata: Axa World Ride.
Prezydent USA w liście skierowanym do 

sportowców napisał m. in.: To sportowe przed
sięwzięcie jest wyrazem nieugiętości ducha 

•" ludzkiego. Swym wielkim zaangażowaniem
i* i wysiłkiem dajecie dowód, że jesteście zdolni 

T jtf^  pokonać wiele przeciwności aby dopiąć celu. 
M I I  V  IM  M Ponieważ staramy się stworzyć społeczeństwo 

i samodzielne i zintegrowane, wasze zdyscypli
nowanie i determinacja stanowią dla nas inspirację na drodze do 
tego celu. Możecie być dumni z tego swojego przedsięwzięcia zmie
rzającego do zbliżenia ku sobie ludzi całego świata...

Światowy Zespół Niezwykłych Sportowców (The Exceptional Ath- 
lete Matters Sports) podjął się trudu zorganizowania tej nieprawdopo
dobnej imprezy z intencją uwrażliwienia społecznej opinii na proble
my osób niepełnosprawnych oraz łączenia narodów przez sport. Przy
gotowania do Axa World Ride ’95 rozpoczęły się w 1990 r., po udanej 
imprezie Mt. Kilimanjaro Confidence Clim, podczas której dwuna-

Uczestnicy rajdu przygotowują się do sforsowania 
gmachu G U K F iT ...
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH '95
W śród śmiałków są kobiety i mężczyźni. W 25.osobowej gru

pie jadą reprezentanci różnych zawodów: architekt, inżynier elek
tryk, businessman, sportowiec, nauczyciel i inni. Zmagająsię z przestrzenią 
mimo poważnych dysfunkcji rąk, nóg, 
słuchu i wzroku. Najmłodszy obieży
świat zbliża się do „trzydziestki", a naj
starszy ma lat 65. Większość z nich 
toAmerykanie. Jedzie także Norweg,
Rosjanin i Polak.

Wyprawa jest imprezą sportowo- 
rehabilitacyjną. Odwaga i hart du
cha jej uczestników dodają otuchy i 
budzą nadzieję wielu inwalidów świa
ta mieszkających w ośrodkach, pen
sjonatach i domach dla ludzi z róż
nymi dysfunkcjami. Rajdowcy skła
dają wizyty w wielu tego rodzaju pla
cówkach leżących na trasie. Ponad
to zwiedzają najbardziej atrakcyjne 
krajoznawczo zakątki obiekty. Sąza- 
praszani przez najznakomitsze oso
bistości życia politycznego kultu
ralnego. Ich wyczyn budzi powszech
ny podziw i szacunek.

W czwartek, 25 maja o godz.
13, przekroczyli granicę z Czecha
mi w Boguszowicach koło Cieszy
na i rozpoczęli podróż po Polsce.
Jako pierwszy wjechał Bolesław 
Zajiczek jedyny reprezentant na
szego kraju i nestor ekipy. Mieszka 
w Miliczu na Dolnym Śląsku. Mimo 
zaawansowanego wieku, wciąż jest 
czynnym harcmistrzem cieszącym 
się ogromną sympatią młodzieży, z 
którą przebył dziesiątki tras tury
stycznych w kraju i Europie. Har
cerska drużyna „Baryczan" powita
ła go na przejściu granicznym mu
zyką kwiatami i piosenką.

- Fantastyczna impreza -  po
wiedział nam zdyszany jeszcze druh 
Bolek. Choć znamy się niedługo 
i często nie umiemy się porozumieć 
nie znając języka kolegów, to jed
nak zżyliśmy się i jeden za drugie
go skoczyłby w ogień.

Uczestników Światowego Rajdu 
Rowerowego AXA WORLD RIDE 
'95, którego komandorami sąLiza 
Engelbrechti Paul Curleyz USA, 
uroczyście przywitali gospodarze

Ziemi Cieszyńskiej. Mieczysław Kosturek 
z bielskiego „Startu” powitał przybyszów w imieniu 
Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych. Wy
raził podziw dla ich kondycji i ogromu przed
sięwzięcia.
Życzył satysfakcji z udziału w imprezie zapowia
dającej Igrzyska Paraolimpijskie Niepełnosprawnych

w Atlancie. Po-

(■*

NA ROWERACH WOKOŁ GLOBU X ,
R ID E '9 5

Rajdowcy w Cieszynie po przekroczeniu gran icy...

tem poprowa
dził niecodzien
ny peleton.

Jechałem 
razem z kawalkadą wehikułów. 
Wśród jadących panowała niezwy
kle serdeczna i radosna atmosfera. 
Do wspólnego wojażu zapraszają 
każdego napotkanego wózkowicza 
i rowerzystę - choćby na kilkanaście 
kilometrów!

Jadą w wielobarwnych koszul
kach reklamujących sponsorów 
i wyobrażających trasę rajdu wyry- 
sowanąna tle ziemskiego globu. Gło
wy zabezpieczają eleganckimi 
kaskami. Ich pojazdy budzą cieka
wość. Wózki i rowery japońskiej fir
my „Fudżi" mają ftiecodzienną kon
strukcję i nie są jeszcze znane na 
naszych drogach. Jeżdżą na specjal
nych oponach. Sąlekkie i doskonałe 
pod względem ergonomii. Bydgoski 
„Romet" skonstruował rower z kie
rownicą wyposażoną w obejmy dla 
kończyn górnych pozbawionych dło
ni. Przed jazdą nie powstrzymuje ich 
niepogoda. W bagażnikach wiozą 
niezawodne stroje przeciw
deszczowe i ocieplacze.

Ludzie zatrzymują się i próbują 
rozmawiać jeśli tylko są w stanie po
konać barierę językową. Szczegól
nie towarzyski jest ThoreAerland, 
niewidomy Norweg jadący na tan
demie z kolegą. Przywiózł ze swej 
ojczyzny mnóstwo blaszanych 
dzwoneczków przypominających 
nasze zbyrcoki. Chętnie obdarowu
je nimi -przyjaciół. Wiliam 
Diewiatkieldiejewz Omska przy
chodzi czasem w sukurs i ułatwia 
wzajemne zrozumienie, bo choć nie 
zna dobrze polskiego, to jako tako 
potrafi mówić po angielsku. Najła
twiej porozumiewają się z młodzie
żą- trochę na migi, trochę po 
angielsku. Ciemnoskóry

... i na trasie do Bielska-Białej
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Owacyjnie witani przez harcerzy

&  Tommy wyprzedza co jakiś czas kolumnę i filmuje jadących na 
tle atrakcyjnych fragmentów krajobrazu. Przygotowuje kronikę 
filmową dla firmy telewizyjnej „Day Production''. Premiera odbę

dzie się na amerykańskie Święto Dziękczynienia.
Kolumnę zamykają i otwierają samochody uprzejmych policjantów 

z bielskiej „drogówki". Minibusy wiozą bagaże i serwis techniczny. Na 
twarzach kolarzy maluje się zmęczenie. Nie jest to wyścig ale ambicja 
popycha do szybszej jazdy. Czasu nikt nie liczy ale trzeba zdążyć na 
metę każdego dnia, bo tam czekają posiłki, noclegi, no

gości. Mimo tole-
i dużej swobody trzeba się liczyć z zegarkiem.

pierwszego odcinka na terenie Polski wyznaczono w Bielsku- 
uroczystego bankietu w hotelu „Magóra" z niepełno

sprawnymi podróżnikami spotkali się przedstawiciele władz miasta. 
W ich imieniu naczelnik Ryszard Radwan obdarował gości pamiątka
mi z Podbeskidzia. Druh Mietek Wójcicki, dawny wychowanek harc-

Na ulicach Bielska

XII M ARATON

W słoneczny niedzielny poranek 28 maja br. na 
pięknie przygotowanej trasie  w  Wałbrzychu- 

Podzamczu rozegrany został już X I I  Ogólnopolski M ara
ton Inwalidów na Wózkach im . prof. M ariana Weissa. To 
pierwsze i najważniejsze w  kraju sportowe przedsięwzię
cie tego typu, na którym - jak  później powiedział prezes 
Polskiego Związku Sportowego Osób Niepełnosprawnych, 
W ito ld  Dłużniak - po prostu nie wypada nie być.

Organizatorzy Maratonu - Rada Wojewódzka Z S S P  
„S ta rt” w  Wałbrzychu pod wodzą W łodzim ierza Uteclita

Przygotowania do startu

zadbała również o w łaściwą oprawę oficjalną, na otwar
ciu bowiem obecni byli m. in .: z ram ienia Urzędu Woje
wódzkiego w  Wałbrzychu - Lucjan Kaleta (później za
stąpiony przez Andrzeja Gwiazdę), senator Stan isław  
Kucharski, poseł Janusz Ju re k  (przewodniczący Rady 
ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych w  Urzędzie Ku ltu 
ry Fizycznej) oraz poseł Jó z e f Grabek.

Bieg i odbywały się w  3 grupach: mężczyźni na 42,195 
km, mężczyźni na 21,097 km oraz kobiety na 21,097 
km. Na tych trzech dystansach wystartowali reperezen- 
tanci dziesięciu województw, a ic li kolorowa grupka dość 
szybko rozproszyła się po całej trasie.

Od samego początku równe i mocne tempo narzucił 
Bogdan K ró l, on je  dyktował i nie tylko nie oddał pro
wadzenia do końca ale system atycznie zwiększał swoją 
przewagę nad stawką rywali. N ie dziw i zatem, iż popra-

mistrza Bolesława Zajiczka, dziś bukinista, przekazał kolarzom najnow
sze wydania albumów krajoznawczych o Polsce.

Roy McCarthy z Main nad Atlantykiem, wygłosił przemówienie 
w imieniu podróżników. Na swoim wózku przejechał już prawie cały świat. 
Na ten rajd wybrał się dlatego aby przyczynić się do integracji osób niepeł
nosprawnych. Twierdzi, że największym skarbem człowieka są przyjacie
le. Takich ludzi spotkał wśród rajdowców. Ich grono rośnie. Jadąc przez 
świat poznaje wciąż nowych. Zalicza do nich również rodaków pana 
Bolesława. Jest przekonany, że są równie kordialni jak on. Spędził z nim 
wiele chwil i nie wątpi, że jest człowiekiem o wielkim sercu.

Nazajutrz rowerzyści i wózkowicze wyruszyli w dalsządrogę. Poje
chali do Krakowa. Pokonali ponad 100 kilometrów. Potem przez Kielce, 
Warszawę i Brześć jadądo granicy z Białorusią. Meta tego etapu znaj
duje się w Moskwie. U progu jesieni, przez Syberię i Daleki Wschód 
dotrądo Waszyngtonu.

Henryk SZCZEPAŃSKI 
Foto: Sabina Gruszka INA-PRESS)

P.S. O udziale polskiego uczestnika - Bolesława Zajiczka w Rajdzie, 
w następnym numerze „NS". Jeszcze „tylko”  kilkanaście okrążeń.
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INW ALIDÓW  NA W Ó ZK ACH

XII MARATONI 
INWALIDÓW|  

NAWOZKACHi
i 7995

/ / /  SPORT
/ /  NAJW YŻSZĄ  

IA REHABILITACJI

w ił dotychczasowy 
rekord wałbrzyskiej 
trasy.

Jeszcze jeden re
ko rd  tra s y  p o b ił 
W ito ld  Czemiszew- 
sk i na d ystan s ie  
krótszym.

A  było o co w al
czyć, bowiem nagro
dy na dystansie 42 
km  w yn o siły : I  - 
1500 zł, I I  -1000 zł 
i I I I  - 500 zł, nato
m ia s t na d ys ta n 
sach 21 km: I  - 800 
zł, I I  - 500 zł i I I I  - 
300 zł. Nadto wszy
scy zaw od n icy, 
k tó rzy  u k o ń czy li 
b ieg  o trz ym a li - 
prócz upominków - 
100 zł.

O to zw ycięzcy 
X I I  edycji M arato 
nu:
Trasa 42,195 km
I  Bogdan Król (E lb ląg )
I I  Krzysztof Głombowicz (Bydgoszcz)
I I I  Janusz Ornat (Katow ice)
Trasa 21,097 km  — mężczyźni
I  W ito ld Czem iszewski (Szczecin)
I I  Zbigniew G rad  (Z ielona Góra)
I I I  Ryszard Moryc (Katow ice)
Trasa 21,097 km - kobiety
I  Elżb ieta Kiszko (Katow ice)
I I  A licja  Chajrewicz (Szczecin)
I I I  Renata Burdon (Konstancin)

Podkreślić należy, iż wszyscy uczestnicy Maratonu 
ukończyli go przed założonym lim item  czasu.

Uzyskane przez was nagrody - powiedział Włodzimierz 
U techt po ogłoszeniu oficjalnych wyników - w żadnym  
wypadku nie mogą być traktow ane jako  ekw iw alent wa
szego w ysiłku - to jedyn ie drobna rekom pensata za wło-

Zwycięzcy odbierają puchary

żoną pracę, za czas, który „kradnie
cie” rodzinom.

K. Głombowicz dziękując organi
zatorom  M aratonu w  im ien iu  jego 
u czestn ikó w  p o w ie d z ia ł m . in .: 
Chciałbym , by decydenci przestali pa
trzeć na sport niepełnosprawnych ja k  
na form ę zabawy. Dawno to zrozumia
no na zawodach m iędzynarodowych, 
w których w ielu z nas brało udział. 
M usim y trenować 3-4 godziny dzien
nie. / .../  Cieszym y się z każdej pomo
cy, nawet z dobrego słowa. W ielu z nas 
musi jeździć na zawody za własne p ie
niądze, wym aga to w iełu wyrzeczeń, 
bo z p racą je s t bardzo ciężko, renty 
mamy niew ielkie. M y po prostu żyje
my z pieniędzy z nagród i za to bardzo 
dziękujemy.

Poseł Janusz 
Ju re k  uznał, iż 
sport osób n ie 
pełnosprawnych 
p ow in ien  być 
ważną dziedziną 
sportu polskiego 
w  ogóle. W  tym  
też k ie ru n k u  - 
stw o rzen ia  do 
jego upraw iania 
w łaściw ych ram  
organizacyjnych- 
idą prace w  Urzę
dzie K u ltu ry F i
zycznej, przy oso
b is tym  u d z ia le  
min. Paszczyka.

„Z rób  dzisiaj 
to, co masz zro
bić ju tro ”  - takie 
hasło w isiało k ie
dyś w STO C E- 
R Z E , za kierów- Tuż po biegu
nictw ra p atron a  ----------------------------------
Maratonu, prof. M. W eissa - przypom niał szef wałbrzy
skiego „S ta rtu ” , W. Utecht. H asła  ju ż  nie ma, pozostało 
jednak głęboko w nas. Przykład : Pierw szy M araton, który 
był organizowany na dystansie 8 km został przejechany 
w czasie zbliżonym do dzisiejszego rekordu ponad 42. k i
lometrowej trasy. W  hasło to uw ierzyliśm y 12 la t temu, 
a niektórzy z nas jeszcze prędzej.

Wiceprezes Zarządu PFR O N  Kazim ierz Mżyk, który 
zdążył przybyć na cerem onię dekoracji zwycięzców' zło
żył gratulacje uczestnikom i oświadczył: Funduszu nie 
było z Państwem  na pierwszych m aratonach, bo jeszcze 
po prostu nie istn ia ł. Istn ie je  zaledw ie 3 la ta, ale skoro 
je s t ju ż  z Państwem , to chciałbym  złożyć deklarację, że 
tak ju ż  pozostanie.
Foto: IN A - P R E SS  Ryszard R Z E B K O

Pragnienie doskwierało...

czas 1:54,21 
czas 2:11,44 
czas 2:19,03

czas 1:07,46 
czas 1:17,50 
czas 1:18,52

czas 1:31,44 
czas 1:40,27 
czas 1:48,42
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dokończenie ze str. 4
0 różnych działaniach integracyjnych i „ustalamy" wspól
nie, że minie chyba jedno pokolenie, nim doczekamy się 
zburzenia murów istniejących w człowieczej świadomości 
oraz zaniku stereotypów na temat osób niepełnosprawnych.
1 chyba dlatego mam ochotę obiema rękami podpisać się 
pod „Odezwą do rozumu spętanego w barierach" wydaną 
w Dniu Europy (Dni Europejskiej Akcji o Równe Prawa 
Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu, 5 maja 1995). - 
Uwolnijmy myśli i wyobraźnię od barier, uwolnijmy 
rozum od barier. /.../Pogrążeni w schematach, stereo
typach czy zwykłym lenistwie intelektualnym spróbuj
my zrozumieć, że L . J  tak naprawdę niepełnosprawny 
jes t każdy człowiek, tyle, że w różnych okresach swe
go życia. / . . . /  Podejmując się tego koniecznego reha
bilitowania otaczającej nas rzeczywistości, pamiętaj
my jednak, że bariery architektoniczne/czy raczej: tech
niczne/ są tylko najbardziej zewnę- ~ 
trznym przejawem tych, które tkwią 
głęboko w ludzkiej, w społecznej 
świadomości. Od obalania tych ba
rier należy więc zacząć. Otwartość 
myśli sama położy kres barierom.

Marek Baworowski, który uważa, 
że technika to podstawa rehabilitacji, 
o integracji nie dyskutuje tylko robi 
INTEGRĘ. I bardzo dobrze. Pewnie 
dlatego targi mają taką formę, pew
nie dlatego w tym roku narodziły się 
„Integralia” i odbył się I Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrek
tora W O P S  oraz Dyrekcji Domu 
Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
Organizatorem turnieju było Stowa
rzyszenie Sportowe dla Osób Upośle
dzonych Umysłowo - Olimpiady Spe
cjalne Polska.

A wśród wystawców znalazły się ta-

INTEGRA '95

WARSZAWSKIE ZA K ŁA D Y  S P R ZĘT U  Ol

Sławom ir Besowski (Rzecznik Praw  Osób Niepełnosprawnych 
KRON) testuje wjazd do autobusu „Je lcz "

kie firmy jak Fryz & Żuk, która ofero
wała zabawkę - wyszywankę bez igły, 
rozwijającą koordynację wzrokowo-ru- 
chową, znana już firma „Manex” po
kazała ciastolinę a A NEW THERAPY 
Co., Ltd. przez dwa dni przeprowadza
ła nieodpłatnie badania rozpoznawcze 
osteoporozy, zaś Zakład Fotograme
trii Postawy Ciała „Habitus”, również 
nieodpłatnie przeprowadzał kompute
rową ocenę postawy ciała. A poza tym 
wiele firm oferowało mniej lub bardziej 
typowy sprzęt rehabilitacyjny.

Można też było zobaczyć twór
czość artystyczną osób niepełno
sprawnych a na stoisku wrocławskie
go oddziału Fundacji „Sprawni inaczej" 
kupić książkę - kolorowankę p.t. „Po
znajmy ludzi na kołach”, czyli elemen
tarz do walki ze stereotypami. Elemen-

__________________  tarz, bo książka dla dzieci i to małych,
a na pewno głęboko zapadająca 

w świadomość. W  prospekcie Fundacji „Sprawni inaczej” 
można przeczytać fragment przesłania Prezydenta RP 
odczytanego przez Danutę Wałęsową na I Wschodnioeu
ropejskiej Konferencji na rzecz Niepełnosprawnych /Pra
ga, 1992/: O wartości człowieka bowiem stanowi
jego człowieczeństwo, a nie jego sprawność. /.../ Mu
simy odrzucić stereotypy. /.../ W Polsce upowszech
niamy pojęcie „Sprawni inaczej”. Dobrze by było, gdy
by weszło ono do naszego codziennego słownika.

Hm... Po przeczytaniu już cytowanej odezwy chciałoby 
się raczej powiedzieć usuńmy z naszego słownika pojęcie 
„Sprawni inaczej” i poczujmy się wszyscy sprawni lub wszy
scy niepełnosprawni. Przystąpmy do wspólnego malowa
nia. Twórzmy. Razem.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz STANISŁAWIAK
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ui. Gałczyńskiego 4, 00 - 362 Warszawa
tel./fax 261-261 w. 191,192, 203 tel. 31 33 30 CZERW IEC 1995

BIULETYN INFORMACYJNY

Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Izby Rada Nadzorcza KIG-R zwołuje
W alne Zgrom adzenie członków

na dzień 27.06.1995 r.
W alne Zgrom adzenie odbędzie się w  W arszawie przy ulicy Elektoralne; 
12 (W arszawski O środek Ku i tury) w  pierwszym  terminie o godz. 10.00 
lub w  drugim  term inie o godz. 10.30.

Zwracamy się do Pana Ministra, za
niepokojeni stanowiskiem Krajowej 

Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Izba pod
nosi, iż w Rzeczypospolitej Polskiej brak wy
pracowanego modelu kompleksowej rehabili
tacji osób niepełnosprawnych, uwzględniają
cego wszystkie problemy tego środowiska. Sy
tuacji tej paradoksalnie towarzyszy systema
tyczny wzrost środków finansowych Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych. Pomimo tego, nie są respektowa
ne ustawowe zobowiązania PFRON (dofinan
sowanie kredytów bankowych, pożyczki na re
strukturyzację, dotajce na działalność rehabi
litacyjną) wobec Zakładów Pracy Chronionej 
oraz innych środowisk niepełnosprawnych.

INTERPELACJA DO MINISTRA 
PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
LESZKA MILLERA W SPRAWIE 

SYTUACJI ŚRODOWISK 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyj- 
na podnosi, iż system wspomagania Zakła
dów Pracy Chronionej z PFRON odbiega od 
rzeczywistych potrzeb tych Zakładów. Wy
raża się to m.in. ograniczeniem dofinansowa
nia kredytów bankowych, odwlekaniem re
kompensat za straty Zakładów Pracy Chro
nionej powstałe w wyniku konsekwencji od
dłużania przedsiębiorstw państwowych, bra
kiem trybu odwoławczego od odmownych 
decyzji PFRON, niepokojącą liczbą skarg na 
funkcjonowanie Funduszu.

W  związku z tym pytamy Pana Ministra:
1. Czy przedstawiony w interpelacji stan fak
tyczny zgodny jest z oceną resortu?
2. Jaki jest docelowy model kompleksowej 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uwzglę
dniający wszystkie problemy tego środowiska?
3. W  jaki sposób Pana resort zamierza rozwiązać 
problem rekompensat za straty Zakładów Pracy 
Chronionej powstałe w wyniku konsekwencji od
dłużania przedsiębiorstw państwowych?
4. Jakie rozwiązania legislacyjne zamierza za
proponować w najbliższym czasie rząd, w celu 
polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych?

Poseł Tadeusz Zając 
____________________Poseł Ryszard Zając

KONIECZNE WSPÓLNE 
DECYZJE I DZIAŁANIE

Podstawowym tematem posiedze
nia Prezydium Rady KIG-R, które 

odbyło się 17 maja br. w Warszawie była 
próba przeciwdziałania bardzo złej sytu
acji w jakiej znalazły się zakłady pracy 
chronionej wskutek zupełnej niedrożno 
ści PFRON (bliższa analiza tych zagro 
żeń - w „Stanowisku KIG-R” zawartym 
w ostatnim „Biuletynie Informacyjnym”).

Postanowiono w trybie pilnym zorga- 
nizować spotkanie i zaprosić przedstawi
cieli wszystkich organizacji pracodawców 
osób niepełnosprawnych, związków za
wodowych i osób cieszących się dużym 
atuorytetem w środowisku. Jego celem 
ma być wspólne uzgodnienie i postawie
nie diagnozy o aktualnej sytuacji oraz 
podjęcie wspólnej decyzji o koniecznych 
działaniach. Ma się ono odbyć w War
szawie, 26 maja br.

Przedstawiono ponadto informacje
o rozmowach, które kierownictwo Izby 
przeprowadziło z prezydentem KRON - 
Sylwestrem Perytem i Polskim Forum 
Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej 
Troski reprezentowanym przez Tadeusza 
Gocia. Ich celem było wyrażanie zdecy
dowanej woli pełnej integracji środowiska 
osób niepełnosprawnych, do której dojść 
musi w interesie tego środowiska oraz 
podjęcie w przyszłości wspólnych dzia
łań, do powołania wspólnej reprezenta
cji włącznie.

Wobec nieoficjalnej informacji, iż 
KZRSIiSN zamierza wycofać się z umo
wy z PFRON dotyczącej tzw. porozumie
nia węglowego - które znakomicie funk
cjonuje przynosząc znaczne korzyści 
Funduszowi i zakładom pracy chronionej
- postanowiono wystąpić z oficjalnym 
zapytaniem w tej sprawie do kierownic
twa Związku.

Stanowisko KIG-R, na które już się 
powoływaliśmy będzie przedmiotem po
siedzenia Rady Nadzorczej PFRON.

KIEDY ODBĘDZIE 
SIĘ III FORUM 
___ZPCH ?

Kolejne plenarne posiedzenie Rady 
KIG-R, które odbyło się w Warsza

wie 25 maja rozpoczął prezes J.H . 
Modrzejewski. Przypominając zapisy stano
wiska wobec PFRON stwierdził, że sytuacja 
w najmniejszym stopniu nie uległa poprawie, 
w związku z czym narasta fala krytyki Fun
duszu. Przedstawił projekt porozumienia 
KIG-R - KRON - PFON i ST, który został 
przyjęty przez Radę. Poparta została idea in
tegracji działań oranizacji s'rodowiskowych.

Informacji o spotkaniach w Sejmie udzie
lił Maciej Pomierny. Były to:
- Omówienie przez Komisję Polityki Spo

łecznej „Raportu o osobach niepełno
sprawnych” , który Komisja przyjęła.

- Spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. 
Osób Niepełnosprawnych z organizacja
mi niepełnosprawnych, zorganizowane 
z inicjatywy KRON. Dokładna relacja 
z tego spotkania na str. 10-11 tego numeru 
„NS” . Miałoby ono z pewnością większe 
znaczenie, gdyby spotkała się z większym 
zainteresowaniem parlamentarzystów.

- Spotkanie przedstawicieli KIG-R z po
słanką Joanną Staręgą - Piasek. 
Dyskutowano nad poziomem składek

członkowskich KIG-R i - mimo inflacji - po
stanowiono ich nie podnosić. Walne Zgroma
dzenie powinno jednak dać Radzie Izby 
uprawnienia do ich operatywnej zwyżki, gdy
by sytuacja finansowa stała się zbyt trudna.

Termin Walnego Zgromadzenia ustalo
no na 27 czerwca br. (Warszawski Dom 
Kultury, ul. Elektoralna, początek godz. 
10.00), przedstawiono program jego przebie
gu, wyznaczono zespól do jego przygotowa
nia w składzie: przewodniczący - 
Henryk Wójcik, członkowie: Zdzisław 
Bączkiewicz, W itold Bielecki, Ryszard 
Gąsior, Antoni W ięckowski, Henryk 
Zdebski.

W  zależności od rozwoju sytuacji III Fo
rum ZPCH zostanie zwołane w czerwcu lub 
we wrześniu br., uzależnione to będzie przede 
wszystkim od efektów rozmowy przedstawi
cieli KIG-R z min. L. Millerem. (Przebieg tych 
rozmów patrz str. 9 tego numeru „NS” ). Rada 
uznała za zasadne przygotowanie petycji do 
Premiera i zebranie pod nią możliwie dużej ilo
ści podpisów osób niepełnosprawnych.

Rada uchwałą nr 56 przyjęła w poczet 
członków KIG-R następujące firmy: „Spól- 
Net” sp. z o.o. - Rzeszów, „Rest-Club” War
szawa, M&M sp. z o.o. z Gostynia, „Inwe
stor” sp. z o.o. - Ostrów Mazowiecki, PZ 
,Livacum” Sosnowiec, „R SX ” s.c. z Kato

wic, PPHU „Kent-pol” s.c. - Andrychów
i „San Marko” z Poznania.

„NASZE SPRAWY” I
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PROJEKTU USTAWY „O RF HA Bil ITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZh

Niżej przedstawiony tekst stanowi 
opracowanie szczegółowych uwag 

KIG-R do projektu ustawy.
Są one bowiem skonstruowane w taki spo
sób, że ich percepcja bez jednoczesnego po
równania z tekstem projektu ustawy byłaby 
bardzo utrudniona, jeśli nie niemożliwa, zaś 
z przyczyn oczywistych nie możemy opubli
kować obu tych -  bardzo obszernych -  do
kumentów.

W nowym projekcie ustawy rehabilitacja 
społeczna została zawężona do zatrudniania bez 
rozwinięcia zagadnień związanych z oświatą, 
kulturą, funkcjonowaniem w środowisku. 
W związku z tym jeżeli tytuł musi ulec zmia
nie to proponujemy: „o zatrudnianiu i rehabi
litacji zawodowej i społecznej...” .

W rozdziale I „Przepisy ogólne” w Art. 1 
czytając zapis: Ustawa dotyczy osób, których 
stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 
lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź unie
możliwia wypełnianie zadań i ról społecznych

i które uzyskały orzeczenie:... nasuwa się py
tanie czy praca zarobkowa jest zadaniem czy 
funkcją społeczną?

Bardzo ważny dla osób niepełnosprawnych 
drugi rozdział „Niepełnosprawność i orzeka
nie o niepełnosprawności” naszym zdaniem 
przygotowany jest pobieżnie i nieprecyzyjnie. 
Sprzeczne zapisy pozostawiające pełną uzna
niowość w przyznawaniu stopnia niepełno
sprawności, brak stabilnych kryteriów odnośnie 
orzecznictwa powodują, iż projekt nie tylko nie 
wnosi niczego nowego lecz utrudnia życie osób 
niepełnosprawnych. Takie sytuacje, gdzie ten 
sam człowiek może uzyskać różne stopnie nie
pełnosprawności, w zależności od subiektyw
nych ocen członków zespołu orzekającego, czy 
propozycja głosowania nad przyznaniem stop
nia niepełnosprawności wskazują na niepoważ
ne traktowanie spraw istotnych dla środowi
ska osób niepełnosprawnych. Zamiast amator
skich przemyśleń proponujemy sięgnięcie do 
sprawdzonych wzorców Światowej Organiza

cji Zdrowia (WHO), gdzie zagadnienia okre
ślania stopnia niepełnosprawności są spraw
dzone i z powodzeniem funkcjonują.

Nie ustrzeżono się błędów również w ko
lejnym rozdziale poświęconym rehabilitacji 
zawodowej i społecznej. Twórcy ustawy wy
kazując niezrozumienie idei rehabilitacji spo
łecznej potraktowali ją w tym rozdziale margi
nalnie. Przykładem braku rozeznania w tej dzie
dzinie może być poważny błąd merytoryczny 
w zapisie do Art. 9 ust. 1 pkt. 2, w którym czy
tamy: Do podstawowych form rehabilitacji spo
łecznej zalicza się: 1) warsztaty rehabilitacji 
zajęciowej, 2) turnusy rehabilitacyjne.

Niedbałe i zbyt pobieżne przygotowanie 
zapisów o rehabilitacji społecznej sugeruje, iż 
ma to na celu rozszerzenie finansowania róż
nych zadań społecznych ze środków PFRON 
czego przykładem jest zapis w Art. 9 ust. 3: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych kieruje osoby niepełnospraw
ne do uczestnictwa w: 1) warsztacie, /.../,

„DOkOZĄ DO j»URSUSA«, MAM ZABIORĄ
powiedział jeden z uczestników spotkania, które zwołała 

Izba w obliczu zagrożeń dalszego funkcjonowania zakładów 
pracy chronionej. Odbyło się ono w Warszawie 26 maja br., 
a udział w nim wzięli - prócz prezydium Rady KIG-R - przed
stawiciele organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych
i organizacji związkowych działających w naszym środowisku.

Witając icli prez. J.H . Modrzejewski do zagrożeń tych 
zaliczył m.in.:
- brak właściwej polityki wspomagania ZPCH  przez PFRON 

(zupełny brak zrozumienia filozofii Funduszu przez jego 
zarząd),

- brak określonej polityki rządu R P  w dziedzinie zatru
dniania osób niepełnosprawnych,

- projekt nowej ustawy o rehabilitacji, który nie tylko nie 
usunie mankamentów i nie uporządkuje mankamentów

a k tu a ln e j, 
może nato
miast spowo
dować chaos
i w yciek 
ś r o d k ó w 
Funduszu na 
szeroko poję- 
tą reh a b ili
tację z mar
g in a liz a c ją  
zawodowej.

Tym  też 
z a g a d n ie 

niom oraz ocenie znowelizowanego prawa spółdzielczego 
głównie poświęcona była dyskusja.

Uznano, że projekt ustawy o rehabilitacji przedstawiony 
środowisku jest wsteczny i zdecydowanie nie spełnia jego 
oczekiwali. Należy zatem wystąpić z wnioskiem o wstrzy
manie prac legislacyjnych - co ma aktualnie poparcie Pe ł
nomocnika - i przystąpić do ponownego przygotowania no- 
wej ustawy. Stawiano też postulat, by „przygotować grunt” 
pod nową ustawę wr gremiach parlamentarnych, tzn. prze
prowadzać rozmowy z posłami i senatorami, by głosowali 
za takim i zapisami, które będą korzystne dla środowiska 
osób niepełnosprawnych (G . Andrzejewska-Sroczyńska). 
Wielokrotnie wskazywano na konieczność nadania wyższej

rangi Pełnomocnikowi oraz wyposażenie go w znacznie w ięk
sze kompetencje wobec Zarządu PFRON. Aktualnie nie ma 
„przełożenia” między tymi urzędami.

Od rządu należy wymagać, by określił swoje stanowisko 
wobec roli jaką zakłady pracy chronionej mają spełniać 
w polityce państwa (Ryszard Gąsior). W  tym celu koniecz
nym byłoby doprowadzenie do spotkania z premierem.

Ryszard Wojciechowski (S .I. „W alter” w Warszawie) pod
kreślając, iż nie występuje jako przedstawiciel K Z R S IiSN  
(z pełnienia funkcji przewodniczącego jego Rady Nadzor
czej złożył rezygnację) mocno akcentował konieczność wspól
nych działań wszystkich organizacji pracodawców.
W  odniesieniu do PFRON postulował:
- zawieszenie wpłat 10% zakładowego funduszu rehabili

tacji (Zarząd PFRO N nie potrafi tymi środkami gospoda
rować, my zrobimy to z pewnością lepiej),

- jasne określenie uprawnień Rady Nadzorczej Funduszu 
wTobec jej Zarządu - w tej chw ili de facto  żadnych nie ma,

- zarządzenie stabilizacji obsady jego kierownictwa (cze
go można żądać od firmy, której szef zmienia się co k il
ka m iesięcy?).

Za konieczne uznał definitywne załatwienie zwolnienia z VAT 
dla ZPCH, wr tym od eksportu i inwestycji. Postulując wyja
śnienie i załatwienie tych spraw w  najbliższym okresie opto
wał za przełożeniem I I I  Forum ZPCH  na okres powakacyjny.

Nie do końca zgadzam się z przedmówcą - powiedział 
Narcyz Janas (wiceprezes PSPO N) - że organizacje ZPC H  do
piero teraz zaczynają reagować na zło - te rzeczy dzieją się od 
dobrych 8 miesięcy. Konsekwencje działcni poprzedniego Za
rządu PFRO N  kierowanego przez prez. Kw iatka, ja k  i prezesa 
obecnego są tragiczne dla ZPCH. To nie jest początek naszego 
protestu. To jest punkt, w którym je ś li my się cofniemy lub 
zaczniemy łagodnie prosić, perswadować, to stracim y kolejne 
3-4 miesiące, a w międzyczasie odbędą się wybory. Stracim y 
zatem czas, który jest dla nas strategiczny. Parę dziesiątków 
zakładów padnie, a my powiemy: no tak, próbowaliśmy ale 
nam się nie udało. To po pierwsze: trzeba mieć świadomość 
sytuacji w jak ie j się znajdujemy. Po drugie: trzeba mieć też 
inną świadomość - z jakim  zjawiskiem - jak  chodzi o PFRO N  
mamy do czynienia. To nie jest tak, że po drugiej stronie jest 
Zarząd pełen dobrej woli współpracy z organizacjami, który 
chce rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych, tylko nie

II „NASZE SPRAWY”
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IEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
2) turnusie na wniosek lekarza. Dlaczego tym ma 
zajmować się Fundusz mający inne cele, które 
dokładnie określa ustawa z 9 maja 1991 roku?

Przykładem braku zrozumienia problematy
ki środowiska, a zarazem próbką biurokratyczne
go punktu widzenia jest zapis w rozdziale V 
„Obowiązki i szczególne uprawnienia zakładów 
pracy chronionej w związku z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych”. W Art. 22 ust. 4 czy
tamy: Zwolnienie, o którym jest mowa w ust. 3 
(wpłaty na PFRON) stosuje się również do Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł
nosprawnych jako zakładu pracy. Instytucja pro
mująca zatrudnienie niepełnosprawnych, posia
dająca bardzo dobre stanowiska pracy dla tych 
osób nie chce zatrudniać inwalidów? Niezrozu
mienie, wyrachowanie, czy po prostu cynizm?

Odzwierciedleniem braku konsultacji ze 
środowiskiem i analizy czteroletniego okresu 
funkcjonowania ustawy z 1991 roku są takie 
zapisy jak w rozdziale o zakładach pracy chro
nionej gdzie w Art. 34 ust. 4 proponuje się ze

zwolić ministrowi na szczegółowe wytyczne 
w wydatkach /. zakładowego funduszu rehabi
litacji. Ustawa z maja 1991 roku bazując na 
doświadczeniach kilkudziesięciu lat odstąpiła 
od zamykania rehabilitacji w sztywnych prze
pisach i przez cztery lata nie zanotowano nega
tywnych przykładów wydatkowania Zakłado
wego Funduszu Rehabilitacji.

Z jednej strony autorzy projektu próbująszu- 
kać dróg wyjścia wprowadzając zapisy burzące 
dotychczasowe osiągnięcia i eliminujące spraw
dzone już przepisy, z drugiej zaś nie biorąc pod 
uwagę wskaźników lat minionych starają się 
skutecznie stanąć na drodze do rozwiązania pro
blemu niepełnosprawnych w Polsce. Przykładem 
jest sprawa PFRON. W osobnym rozdziale 
przedstawiono projekt „uskutecznienia” funk
cjonowania Funduszu. Wśród wielu rozwiązań 
proponuje się m.in. samodzielne prowadzenie 
przez niego działalności, rozszerzenie możliwo
ści dofinansowania innych tematów ze środków 
PFRON. Dość niezrozumiałyjest zapis o wyku

pie akcji, obligacji i wpłatach na lokaty, ponie
waż Fundusz ma za zadanie finansować przed
sięwzięcia w zakresie rehabilitacji zawodowej, 
a nie gromadzić środki i je lokować. Na dzień 
dzisiejszy chcąc zrealizować wszystkie przedsię
wzięcia zapisane w tym rozdziale należałoby 
wysokość Funduszu co najmniej potroić.

Czytając przedstawiony projekt ustawy dzi
wi brak profesjonalnego podejścia do zagadnień
i ignorancja w rozumieniu problemów nurtują
cych środowisko osób niepełnosprawnych. Licz
ne luki i błędy merytoryczne, niedopracowanie 
niektórych zagadnień jak orzecznictwo, czy reha
bilitacja społeczna, brak niemal wszystkich prze
pisów wykonawczych powodują, iż ustawa 
w obecnym kształcie nie nadaje się do legislacji.

W przedstawionym dokumencie widać brak 
konsultacji z przedstawicielami środowiska, 
niedocenianie czteroletnich doświadczeń, dla
tego wnioskujemy o dalszą pracę nad projek
tem ustawy, tym razem z przedstawicielami 
organizacji niepełnosprawnych.

wie ja k  to robić. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy na czele 
Fiindnszu o bardzo specyficznych społecznych funkcjach po
stawiono grupę biurokratów, którzy nie tylko nie znają tej 
problematyki ale też nie chcą nikogo słuchać, nie chcą shichać 
organizacji, które na ten temat m ają ogromną wiedzę i do
świadczenie. Wprowadzają nowe przepisy zupełnie nie pyta
ją c  nas o zdanie. Nie ma odrobiny slcromności, jest natomiast 
duża doza arogancji i pychy. To właśnie jest nasz pam ter
i punkt wyjścia do naszych dalszych działań. Nasze organiza
cje połączył tutaj dramat, a w sytuacji dramatycznej należy 
podejmować dramatyczne, radykalne środki. W  innym przy
padku nasi członkowie rozliczą naszą bierność.

Odłożenie I I I  Forum  na wrzesień będzie - że tak powiem
- musztarda po obiedzie. N ie możemy tak długo czekać. Je ś li 
ta blokada potrwa jeszcze chwilę, to będziemy w zasadzie 
„ugotowani”. / .../  Musimy określić krótko - i długotermino
we cele do osiągnięcia, z tego musimy się rozliczyć za mie
siąc, dwa. W tedy odpowiemy sobie na pytanie czy te cele 
zrealizowaliśm y i czy można było uczynić więcej, czy mniej.

Prez. Modrzejewski zajjroponował następującą kolejność 
działań: rozmowy z ministrem pracy L. Millerem , petycja 
w  imieniu ZPCH  do premiera, przygotowanie H I Forum ZPCH. 
Je ś li nasze argumenty nie pomogą, nie zostaną przedsięwzię
te rzeczywiste działania umożliwiające ZPCH stabilne, nor
malne fiinkcjone>wanie, trzeba będzie przygotować inne, bar
dziej radykalne formy protestu, łącznie z wyjściem na ulice, i

Podkreślono (Andrzej Gąjdziński, W itold Bielecki), że 
zła sytuacja firm  to jedno, w ślad za tym idzie ponadto tra
giczna sytuacja osób niepełnosprawnych - ich pracowników. 
W  przypadku „M ieszka” wyprzedzają oni swoje udziały, co 
jednak uczynić mają spółdzielcy?...

Uzgodniono, że ostateczne decyzje o podjęciu określo
nych działań uzależnione będą od wyników spotkania przed
stawicieli K IG -R  z min. L. M illerem .

W  trakcie spolitania powołano dwa zespoły robocze: ds. 
dalszej nowelizacji „Praw a Spółdzielczego” oraz do przy
gotowania modelu rehabilitacji zawodowrej - rozwiązań mo
delowych funkcjonowania ZPCH  i nowelizacji ustawy. Szcze
gółowe zakresy i kierunki działań dla tych zespołów i orga
nizacji, których przedstawiciele brali udział w spotkaniu 
określone będą na następnym spotkaniu, które wyznaczo
no na 7 czerwca br.

[ ^ ^ Ś ^ U Ś P I Ć

Spotkanie 7 czerwca rozpoczęto od przedstawienia 
przebiegu rozmów'z min. M illerem , wr których udział 
brali również min. A. Gwara i prez. K  Świątkowski (patrz 

str. 9 „N S ” ). W  rozmowach tych zaakceptowano racje za
prezentowane przez przedstawicieli Izby.

W  toku dyskusji - jak i  na spotkaniu poprzednim - padało 
wiele krytycznych uwag na temat działalności PERON i koniecz
ności wypracowania programu naprawczego dla Funduszu. 
Ryszar d Wojciechowski powiedział m. in.: Dopóki PFRO N  
będzie niemalże tajnie udzielał wsparcia finansowego dopóty 
będą afery. Powinno to być ściśle kontrolowane przez jego 
Radę Nadzorczą, a konsultowane z organizacjam i osób nie
pełnosprawnych.

W  dyskusji padło sformułowanie, że w  Funduszu zbyt 
dużo kreuje się polityki - którą powinien „robić” Pełno
mocnik - za 
mało jest na- 
t o m i a s t  
działań go- 
s p o d a r ■ 
czycli.

Za opty
m is tyczn e  
uznano, że 
stanow isko 
Z w i ą z k ó w 
zawodowych
i organizacji 
p raco d aw 
ców jest tu
taj całkowi
cie zbieżne.

Pojawił się jednak nowy wątek - czy i w jakim  stopniu za 
ten stan rzeczy odpowiedzialna jest również Rada Nadzor
cza PFRO N?

W iną członków Rady, w tym również moją - powiedział 
Zbigniew- Radzicki, przewodniczący Federacji ZZPSI - jest to, 
że do swoich obowiązków podchodziliśmy zbyt wąsko i zbyt mało 
aktywnie. Faktem natomiast jest, że bez właściwego określenia 
propozycji w kompetencjach Rada jest i pozostanie bezradna.

Ze stanow iskiem  tym  n ie zgodził s ię  J .H .  
Modrzejewski uznając, że wTiioski i decyzje Rady 
Nadzorczej mają znikomy, bądź żaden wpływ na po-
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„DOWOŻĄ DO »URSUSA«* MAM ZABIORĄ I B^DZIc DOBRZc.^
cg= czynanla Zarządu, natomiast tego typu interpretacje 

zdejmują zeń odpowiedzialność za praktyczną blo
kadę działalności.

N iew ątp liw ą w iną R ad y N adzorczej - pow iedział 
Kazimierz Kuć, członek kierownictwa K Z R S IiSN  -jest to, że 
nie pełniliśm y nigdy funkcji kontrolnej. Również do siebie mam 
o to pretensje. / .../  Wobec tego, że działalność Zarządu Fun
duszu jest powszechnie oceniana negatywnie, nadszedł czas, 
by Rada postaw iła wniosek o jego odwołanie. Je ś li nie będzie mie orzecznictw a i ubezpieczeń społecznych 
on skuteczny, to sam i złóżmy rezygnację, nie ośmieszajmy się. W  crłncr.wnnii, w  inlrim tpi-miriip. zwołać III

wać strategię ich realizacji i z tego rozliczać Zarząd PFRON.
Niepokoją nas - zwrócił uwagę Edmund Labuda - nie 

tylko sprawy związane z PFRO N , wiele złego dla nas dzieje 
się również poza nim. Coraz groźniejsza jest niepewność do
tycząca całej sfery rozwiązań ekonomicznych, ich tymczaso
wość. Zaliczył tutaj: VAT, zasiłki chorobowe płacowe przez 
pracodawcę, inwestycje, które pociągają za sobą koniecz
ność odprowadzenia VAT-u, zapowiadane zmiany w syste-

W  toku dyskusji ■wyłonił się następujący tok postępowa 
ma organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych i orga
nizacji związkowych:
- wypracowanie programu naprawczego dla PFRON,
- przedstawienie i przyjęcie go również przez Pełnomocni

ka ds. Osób Niepełnosprawnych i Zarząd PFRON,
- organizacja I I I  Krajowego Forum Zakładów' Pracy Chro

nionej, na którym będzie on zaprezentowany, zapadną 
też na nim inne wspólne decyzje.
Realizacja tego programu bądź jej brak będą podstawią 

do ewentualnych dalszych kroków' podjętych przez organi
zacje osób niepełnosprawnych.

Grażyna Andrzejewska-Sroczyriska stwierdziła, że two
rzenie programów naprawczych, sanacji Funduszu jest swo
istą formą usypiania. Nie należy tworzyć jego zasad funk
cjonowania, te określa ustawra, należy natomiast wypraco

W  głosowaniu w jakim  term inie zwołać I I I  Forum zade
cydowano, że powinno się ono odbyć możliwie prędko, tzn. 
jeszcze wr czerwcu, podkreślano przy tym, że musi być per
fekcyjnie przygotowane pod względem programowym.

Odmienną opinią na tem at term inu w yraził jedynie 
Kazimierz Kuć, zaznaczając, że czyni to w im ieniu własnym. 
Postulowrał, by najpierw wdrożyć ustalenia, które zapadły 
na spotkaniu z min. M illerem , dopiero potem ewentualnie 
zwoływać Fortun.

Powrołano zespół roboczy ds. organizacji I I I  Forum, 
w skład którego weszli szefowie wszystkich organizacji, 
których przedstwiciele obecni byli na spotkaniu.
Odbędzie się ono 28 czerwca br., w Teatrze Dramatycznym 
wr Warszawie.
P.S. K Z R S IiSN  podjął uchwałę, iż nie przystępuje do orga

nizacji Forum.
Foto: IN A -PRESS

CJTT OBĘ/DZMEM Y  IPŁ̂ kCMĆ tXC~rZĘ <D!D CĘ&kKCW/kN?

i
lipca br. ma wejść w życie Roz
porządzenie Ministra Finansów, 

zgodnie z którym produkcja i import opa
kowań z tworzyw sztucznych mają być 
objęte podatkiem akcyzowym. Może to z 
dnia na dzień drastycznie pogorszyć kon
dycję finansową około 100 zakładów pra
cy chronionej -  producentów i użytkow
ników tych opakowań. W związku z tym 
KIG-R wystosowała do min. G. Kołodki 
propozycję zmiany tego projektu Rozpo
rządzenia, którą przedstawiamy.

Warszawa dn. 18.05.1995 r. 
Szanowny Pan
Prof. dr hab. Grzegorz Kolodko 
Minister Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyj- 
na po zapoznaniu się z projektem rozporzą
dzenia w sprawie podatku akcyzowego od 
opakowań z tworzyw sztucznych proponuje:
1) uzupełnienie przepisu § 3 ust. 1 projek
tu przez dodanie pkt. 3 w brzmieniu: 
„3) opakowania z tworzyw sztucznych, 
produkowane przez zakłady pracy chronio
nej oraz importowane przez zakład pracy 
chronionej w celu pakowania własnych wy
robów gotowych.”,
oraz
2) wprowadzenie zmiany do zarządzenia Mi
nistra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. 
w sprawie zaniechania poboru podatku od 
towarów i usług od zakładów pracy chro
nionej, poprzez dodanie w § 3 na końcu 
zdania wyrazów: „za wyjątkiem wyrobów 
wyszczególnionych w poz. 20 załącznika Nr
6 do ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzo
wym (Dz.U. z 1993 r. Nr 1 I z późn. zm.).

UZASADNIENIE 
Wprowadzenie podatku akcyzowego od 
opakowań z tworzyw sztucznych w istotny 
sposób wpłynie na sytuację finansową oko
ło 100 zakładów pracy chronionej, które 
produkują opakowania z tworzyw sztucz
nych lub też zużywają duże ilości opako
wań z tworzyw sztucznych do pakowania 
swoich wyrobów gotowych (szczególnie 
wyrobów gotowych).
Wprowadzenie podatku akcyzowego 
zwiększy, i tak już relatywnie wysokie, ze 
względu na charakterystyczny dla tych za
kładów niski poziom wydajności pracy osób 
niepełnosprawnych, koszty produkcji. 
W  konsekwencji nastąpi zmniejszenie kon
kurencyjności wyrobów zakładów pracy 
chronionej na rynku. Można oczekiwać, że 
stracą one tynki. Bardzo poważną konse
kwencją wejścia w życie ustawy z dnia 
16.11.1994 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzo
wym, a także przywołanego na wstępie roz
porządzenia będzie to, iż zakłady pracy 
chronionej wykonujące i wykorzystujące 
w dużych ilościach opakowania z tworzyw 
sztucznych utracą prawo do nieodprowa- 
dzania kwot stanowiących różnicę pomię
dzy podatkiem od towarów i usług należ
nym a naliczonym. Wynika to z obowiązu
jącego zapisu w § 3 zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28.12.1994 r., który mówi, 
że zaniechanie poboru przypadającego od 
tych zakładów podatku od towarów i usług 
nie stosuje się do wyrobów opodatkowa
nych podatkiem akcyzowym. Wskazane 
skutki odczują także zakłady pracy chronio
nej, których wyroby pakowane są w opako
wania pochodzące z importu. Sytuacja taka 
występuje zwłaszcza w branży spożywczej, 
gdzie brak jest odpowiednich opakowań

produkcji krajowej. Z dużym prawdopodo
bieństwem można powiedzieć, że na rynki 
zbytu towarów wytwarzanych przez zakła
dy pracy chronionej tej branży skutecznie 
wejdą zachodnie koncerny takie jak „Nestle" 
czy np. „Pepsico", które dysponując ogrom
nym kapitałem przeznaczonym na zdoby
wanie nowych rynków, nie podniosą cen na 
swoje wyroby, a tym samym wyeliminują 
krajowych producentów.
Reasumując należy stwierdzić, że w przy
padku wejścia w życie rozporządzenia Mi
nistra Finansów w sprawie podatku akcyzo
wego od opakowań z tworzyw sztucznych 
w kształcie zapisanym w omawianym pro
jekcie:
- po raz kolejny zagrożone zostanie funk
cjonowanie dużej grupy zakładów pracy 
chronionej,
— zmniejszy się zatrudnianie osób niepeł
nosprawnych - likwidacji ulegnie wiele sta
nowisk pracy w procesach pomocniczych 
związanych z produkcją opakowań,
— zahamowaniu ulegną procesy restruktu
ryzacyjne w tych zakładach, ze względu na 
zmniejszenie ich możliwości finansowych, 
-wzrosną obciążenia budżetu państwa do
datkowymi wypłatami zasiłków dla bezro
botnych osób niepełnosprawnych, bądź peł
nosprawnych oraz zasitków stałych lub okre
sowych z pomocy społecznej,
- dalsze ograniczenie preferencji podatko
wych dla zakładów pracy chronionej.

Uwzględniając powyższe uwagi jeszcze raz 
prosimy o przyjęcie przedstawionych w ni
niejszym piśmie propozycji.

Z wyrazami szacunku 
Jerzy H. Modrzejewski 
Prezes Izby
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Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

PROGRAM
SAMOCHODOWY

WARSZAWA dnia 12.05.1995 r.

I. Cele i adresaci programu.
„Program samochodowy”, stosownie do Ustawy z dnia

9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehab ilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych, ma na celu aktywizację i reha
bilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadaniem programu jest pomoc w rozwiązywaniu pro
blemów komunikacji indywidualnej osób niepełnosprawnych.

Program rozpoczyna się 1 lipca 1995 r. Wnioski na 1995 
r. należy składać do 30 września 1995 r.

W trakcie realizacji programu PFRON, na podstawie 
badań, dokona analizy społecznych efektów oddziaływa
nia programu. Badania te mogą stanowić podstawę do 
skonstruowania strategicznego planu rozwiązywania pro
blemów komunikacyjnych osób niepełnosprawnych, za
równo w miastach jak i na wsi, a w konsekwencji posłużą 
procesowi ich rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Adresatami programu są osoby ze stwierdzonym inwa
lidztwem, których rodzaj schorzenia uzasadnia konieczność 
korzystania z pojazdu samochodowego do celów aktywiza
cji i rehabilitacji zawodowej.

Uczestniczyć w programie nie mogą osoby, które 
w okresie ostatnich czterech lat otrzymały z PFRON dofi
nansowanie na zakup samochodu osobowego.

Pod użytym  lu program ie pojęciem „pojazd samocho
dowy” należy rozumieć: samochód osobowy lub silnikowy 
wózek inw alidzki /dopuszczony do uczestnictwa w ru
chu drogowym/.

II. Warunki pożyczki.
1. PFRON udziela nieoprocentowanej pożyczki, z własnych 
funduszy, na zakup pojazdów samochodowych.
Obsługą realizacji pożyczki zajmuje się Bank.
Kwota pożyczki na zakup samochodu osobowego nie może 
być większa niż 10 000,00 zł i nie może stanowić więcej 
niż 80% wartości samochodu.
2. Z pożyczki może być również sfinansowany zakup i in
stalacja oprzyrządowania specjalnego umożliwiającego pro
wadzenie samochodu osobowego przez osoby niepełno
sprawne.
3. W przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest silnikowy 
wózek inwalidzki, którego cena nie przekracza 5 000,00 
zł, nie wymagany jest wkład własny -  pożyczka wynosi 
100% wartości.
4. Spłata pożyczki następuje w 48 lub 60 równych, miesięcz
nych ratach. Wybór okresu spłaty należy do wnioskującego
o przyznanie pożyczki zwanego dalej wnioskodawcą.
5. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania pojazdu 
samochodowego niezgodnie z zasadami programu za
stosowane zostaną postanowienia umowy pożyczki.
6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.
7. Wnioskodawca może wystąpić ponownie o pożyczkę

na pojazd samochodowy, po spłaceniu całości poprze
dniej pożyczki, nie wcześniej jednak niż po 4 latach od 
daty wpłaty pierwszej raty.
8. Okres karencji w spłacie pożyczki wynosi miesiąc, 
poczynając od dnia wykorzystania środków pożyczki.
9. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi co najmniej 
zastaw na pojeździe samochodowym wraz z przelewem 
praw z polisy ubezpieczeniowej AC oraz poręczenie 
dwóch osób fizycznych ze stałymi dochodami.

III. Skład i tryb pow oływ ania  Kom isji opi
niujących wnioski o pożyczki.
1. Zarząd PFRON powołuje Komisje opiniujące wnioski
o pożyczki. Komisje działają przy terenowych Oddziałach 
Funduszu. Dla każdego województwa leżącego na terenie 
działalności Oddziału tworzy się odrębną Komisję.
2. W skład Komisji wchodzą:

-  przedstaw iciel Funduszu /k ie row n ik  Oddziału 
PFRON/ jako przewodniczący Komisji

-  przedstawiciel WOZiRON 
Aierownik WOZiRON/

-  czterej przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i orga
nizacji osób niepełnosprawnych (wyboru organizacji 
na terenie województwa dokonuje kierownik Oddziału 
PFRON w porozumieniu z kierownikiem WOZiRON)

Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w pra
cach Komisji w charakterze konsultantów: lekarza z orzecz
nictwa ZUS i przedstawiciela wojewody.
4. Komisją opiniuje wnioski o pożyczki i przedkłada je peł
nomocnikom PFRON.

IV. Wymagane dokum enty.
1. Decyzja o przyznaniu pożyczki może być podjęta tylko na 
podstawie wniosku z załączonym kompletem dokumentów.
2. Wymagane dokumenty:

a. prawo jazdy Aserokopia/ wnioskodawcy lub opieku- 
na-kierowcy (nie dotyczy wnioskodawców ubiegających 
się o pożyczkę na silnikowy wózek inwalidzki, którego 
prowadzenie nie wymaga posiadania prawa jazdy),

b. orzeczenie KiZ stwierdzające grupę inwalidzką wnio
skodawcy Aserokopia/,

c. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawno
ści wnioskodawcy,

d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań dla 
prowadzenia pojazdu samochodowego,

e. oświdaczenie wnioskodawcy o jego stanie majątko
wym oraz dochodach,

f. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków na 
wkład własny (nie dotyczy wniosków o pożyczkę na 
silnikowy wózek inwalidzki),

„NASZE SPRAW Y” DODATEK SPECJALNY I



g. oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację, 
czy wnioskodawca lub członkowie jego rodziny po
zostający we wspólnym gospodarstwie domowym, są 
właścicielami pojazdu samochodowego,

h. wskazanie proponowanego sposobu zabezpieczenia 
spłaty pożyczki przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem 
warunków określonych w rozdziale II punkt 9.

V. Tryb składania wniosków.
Wnioski z dołączonymi dokumentami składane są we 

właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawców te
renowych Oddziałach PFRON, gdzie są sprawdzane pod 
względem formalnym.

VI. Tryb podejm ow an ia  decyzji o przyzna
niu pożyczki.
1. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym, 
oddziały PFRON kierują je sukcesywnie do właściwych Ko
misji, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od 
dnia ich otrzymania wraz z dokumentami wymienionymi 
w rozdziale IV punkt 2.
2. Komisje opiniują wnioski o pożyczki w terminie miesiąca 
od dnia ich otrzymania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku 
wymaga zgodności zdań najmniej pięciu członków Komisji. 
Opinia powinna zawierać propozycje zabezpieczeń spłaty 
pożyczki.
3. Pożyczki są umowami cywilno-prawnymi. Decyzje o ich 
przyznaniu podejmowane są przez pełnomocników PFRON 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji na podstawie po
wołanej we wstępie ustawy, w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania zaopiniowanych wniosków.

VII. Tryb realizacji pożyczki.
1. Pełnomocnicy przekazują listę osób, którym przyznane 
zostały pożyczki wraz z określeniem warunków ich realiza
cji wraz z kompletem dokumentów do Oddziału Banku 
właściwego dla terenu działalności Komisji.
2. Bank wysyła pisemne zawiadomienia do wnioskodaw
ców. Zawiadomienie powinno zawierać adres Oddziału Ban
ku oraz wskazanie terminów w jakich wnioskodawca może 
zgłosić się do Banku w celu podpisania umowy.

3. Realizacja pożyczki następuje po podpisaniu dwustron
nej umowy zawartej między PFRON, w imieniu którego 
występuje Bank, a wnioskodawcą. Umowa podpisywana 
jest w siedzibie Oddziału Banku.
4. Umowa zostaje zawarta w terminie miesiąca od dnia dorę
czenia wnioskodawcy zawiadomienia wysłanego przez Bank. 
Bank przekazuje bezzwłocznie jeden egzemplarz umowy do 
Sekcji Realizacji Programów.
5. Okres realizacji pożyczki wynosi miesiąc od daty podpi
sania umowy.
6. Przelanie środków finansowych następuje na podsta
wie przedstawionej przez wnioskodawcę faktury, rachun
ku uproszczonego lub umowy kupna-sprzedaży.
7. Miesięczne opóźnienie w spłacie rat powoduje nali
czenie pożyczkobiorcy przez Bank odsetek karnych
i wszczęcie postępowania mającego na celu wyjaśnienie 
przyczyn opóźnienia w spłacie rat.
W razie stwierdzenia, że pożyczkobiorca nie jest w sta
nie wywiązać się z umowy, może być wszczęte postępo
wanie windykacyjne.

VIII. Kontrola realizacji programu.
1. Podziału środków przeznaczonych na nieoprocento- 
wane pożyczki na zakup pojazdów samochodowych
i oprzyrządowania specjalnego, do dyspozycji pełnomoc
ników w poszczególnych województwach, dokonuje Za
rząd PFRON w formie uchwały na podstawie propozycji 
zgłoszonych przez Sekcję Realizacji Programów. Pełno
mocnicy mogą podejmować decyzję o przyznaniu pożycz
ki tylko w granicach ich umocowania.
2. Decyzje z uzasadnieniem oraz kserokopie dokumentów, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem, dotyczące przy
znanych pożyczek, pełnomocnicy na bieżąco przesyłają do 
Sekcji Realizacji Programów Aopia decyzji oryginalnie pod
pisana/.
3. Pełnomocnicy przesyłają do Sekcji Realizacji Progra
mów miesięczne zestawienia dotyczące przyznanych po
życzek.
4. Oddziały PFRON mogą przeprowadzać kontrole wła
ściwego wykorzystania pojazdów samochodowych przez 
pożyczkobiorców.

2 OSTATNIEJ CHWILI KWASNIEWSKI U NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OSTATNIEJ CHWILI

Warszawa, 21.06.95

W siedzibie Polskiego Stowarzysze
nia Pracodawców Osób Niepełno

sprawnych Aleksander Kwaśniewski, prze
wodniczący parlamentarnego Klubu Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej spotkał się z przed
stawicielami zakładów pracy chronionej
i organizacji zrzeszających inwalidów. Zapo
znał się z opiniami uczestników na temat 
polityki państwa wobec środowiska liczące
go ponad 4 miliony obywateli.

Podkreślano kluczowe znaczenie dobrze 
funkcjonujących zakładów pracy chronionej 
dla prawidłowej rehabilitacji i zatrudniania in
walidów, co nabiera coraz większej wagi 
w związku z przebudową systemu emerytal
no-rentowego. Mówiono o wadliwym 
usytuowaniu Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych w strukturze Rady Mini
strów, o zbyt częstych zmianach na stanowi

sku prezesa Zarządu PFRON i o paraliżu, 
który zawładnął tą instytucją mającą ogromny 
wpływ na kondycję polskich inwalidów. Wy
rażono pogląd, że jeden z członków Zarządu 
Funduszu powinien być emisariuszem śro
dowiska. Zebrani apelowali do posłów klubu 
SLD, a także do kandydata na prezydenta 
RP o rewizję ustaw sejmowych dotyczących 
osób niepełnosprawnych i o konsekwentne 
przestrzeganie zasady konsultowania wszel
kich aktów prawnych ze środowiskiem, które 
jest wciąż traktowane zbyt przedmiotowo, 
a pomijanie swego stanowiska uważa za 
przejaw dyskryminacji. Domagali się stworze
nia przy Prezydencie RP Rady Konsultacyj
nej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Aleksander Kwaśniewski zadeklarował 
gotowość podejmowania decyzji w sprawie 
osób niepełnosprawnych tylko po uprzedniej 
konsultacji z nimi. Zachęcił do kontynuowa

nia spotkań z posłami klubu SLD. Przyznał, 
że państwo nie ma programu społecznego 
wobec inwalidów. Zapewnił, że jeszcze przed 
wakacjami dojdzie do spotkania z właściwy
mi ministrami, które powinno spowodować 
koordynację działań rządu w tym zakresie.

Gospodarz spotkania Narcyz Janas, wi
ceprezes PSPON uznał, że zebrani przeka
zali najważniejsze informacje o środowisku, 
z którymi miał okazję zapoznać się przewo
dniczący największego klubu parlamentar
nego rządzącej koalicji. Szczególnie ważna 
jest deklaracjaAleksandra Kwaśniewskiego 
zapoczątkowująca cykl stałych spotkań ro
boczych zwiększających udział inwalidów we 
współdecydowaniu o losach środowiska. 
Spotkanie przyczyniło się do stworzenia do
brego klimatu przed zbliżającymi się ob
radami III Krajowego Forum Zakładów Pra
cy Chronionej.

Henryk SZCZEPAŃSKI

II DODA TEK SPECJALNY „NASZE SPRAWY”
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