


W NUMERZE M.IN. SZANOWNI CZYTELNICY
Krajowe Targi ZPCh „Promocja 2000”

Relacja z jedynych tegorocznych 
targów ZPCh, a na je j marginesie 

rozważania, czy takie imprezy 
wystawiennicze -  wobec 

pasywnej postawy PFRON
-  mają przyszłość

Zwyczajne -  niezwyczajne...................... s.10
Zwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli 

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 
z udziałem licznych przedstawicieli Sejmu, na którym 
dokonano m.in. wyboru nowych władz tej organizacji

Międzynarodowy plener 
i wernisaż w Wieliczce ..

Kolejna cenna inicjatywa 
krakowskiej Fundacji Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych zaowocowała 

nie tylko pod względem 
artystycznym, ale i terapeutyczno- 

-integracyjnym

30

System rehabilitacji zawodowej w USA
Konferencja w Warszawie na 

powyższy temat dowiodła, 
że -  mimo bogactwa form i metod 

działania w tym zakresie -  USA 
nie stanowią dla niepełnosprawnych 

żadnego eldorado

W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:
-  Spółdzielnie „Tarnospin” Tarnów, „Jedność" Żywiec 

i „Wybrzeże” Gdynia w gronie pięćdziesięciolatków
-  ISO 9001 dla poznańskiego „Metalowca”
-  ZPCh na Motor Show w Poznaniu
-  V Forum Niezależnego Życia i inne imprezy 

w Ciechocinku

Szczęście
po balcerowiczowsku
N a konferencji towarzyszącej Targom PROMOCJA 2000 

w Warszawie (relacja w tym numerze) Joanna Staręga- 
-Piasek, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, 
przedstawiając spodziewane zmiany w systemie podatkowym 
dotyczącym  ZPCh użyła znam iennego sform ułowania: 
byłaby to sensowna racjonalizacja, umożliwiająca osiągnię
cie przez budżet założonych celów, ale nie kosztem zatrud
nionych osób niepełnosprawnych.

Pod zaprezen tow anym i p ro jek tam i rac jonalizacji
-  nie mamy wątpliwości -  wszystkie osoby zaangażowane 
w system rehabilitacji zawodowej podpisałyby się oburącz. 
Pani minister przyznała jednak nie wprost, że negatywne skutki 
zmian podatkowych wprowadzonych w tym roku najbardziej 
dotykają zatrudnionych osób niepełnosprawnych, że zostały 
one wprowadzone ich kosztem. Katalog tych kosztów wielo
krotnie był artykułowany przez przedstawicieli s'rodowiska 
chronionego rynku pracy jeszcze w roku ubiegłym, również 
na łamach „Naszych Spraw”, sami też przedstawialiśmy 
sym ulacje dotyczące rzeczyw istych skutków założenia 
swoistego kagańca na system funkcjonowania zakładów 
pracy chronionej.

Świadomość tych skutków dotarła przynajmniej do nie
których przedstawicieli rządzącej koalicji, potrzebowali 
na to trzy i pół miesiąca. Niektórych, bo w wywiadzie 
z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem, opublikowanym 
w „Rzeczpospolitej” 12 maja, stwierdza on m.in.: Szczęśli
wie wiele rzeczy udało się ju ż  zrealizować, m.in. bardzo 
potrzebne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. 
Udało się też usunąć najbardziej patologiczne ulgi związane 
Z zakładami pracy chronionej.

Skutki tego „szczęścia po balcerowiczowsku” dla zatrud
nionych inwalidów przedstawiają np. wstępne wyniki ankie
ty, na którą odpowiedziało kilkaset ZPCh, przedstawione 
w końcówce kw ietnia przez Jerzego Szretera. prezesa 
KZRSIiSN na konferencji w Warszawie (szczegóły w tym 
numerze). Otóż środki na zakładowych funduszach rehabili
tacji w ZPCh prowadzonych jako spółki prawa handlowego 
zmniejszyły się o około 66 proc., natomiast w spółkach 
cywilnych i firmach prowadzonych przez osoby fizyczne
-  nawet o 75 proc! Z pozostałych mizernych wpływów 
na ZFRON nie jest możliwa realizacja zintegrowanej rehabi
litacji i pomocy dla zatrudnionych inwalidów, zadań jasno 
określonych dla prowadzących ZPCh w ustawie o rehabilitacji. 
Dopłacają oni zatem do tego funduszu z innych wpływów.

A to tylko jeden z wielu negatywnych skutków majstro
wania w systemie podatkowym, który określa (czytaj: ogra
nicza) możliwości systemu rehabilitacji zawodowej i samo
dzielnego, aktyw nego życia osób niepełnospraw nych. 
Czy można się dziwić -  co odnajdujemy w licznych materia
łach nadsyłanych do redakcji -  że czują się one traktowane 
instrum entaln ie, a państw a, które odbiera im kolejne 
„podpórki” i również ich kosztem restrukturyzuje duże 
obszary gospodarki, nie traktują przyjaźnie?...

Bez niespodzianek -  Godota nie było .... s.12
Konferencja na temat perspektyw 

funkcjonowania chronionego 
rynku pracy, zorganizowana 

z inicjatywy trzech organizacji 
środowiskowych, nie określiła

-  bo nie mogła -  tych perspektyw.
Wszystko w rękach Sejmu...

Złote gody w Poznaniu .
O Uroczystości 50-lecia 

poznańskiej USI -  Spółdzielni 
Wielobranżowej, która odbyła 

się w auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Wyniki 

osiągane przez Jubilatkę dowodzą, 
że trzyma się ona krzepko. 

Przyłączamy się do życzeń co 
najmniej drugiej pięćdziesiątki!

s. 15

Polski Koncern Naftowy 
Polish Open 2000...........

Turniej tenisa na wózkach z cyklu 
World Grand Prix, który odbył 

się na początku maja 
w Płocku, zgromadził czołówkę 

europejskich rakiet
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PROJEKT OBYWATELSKI W SEJMIE

Wynik miesiąca
Tyle właśnie podpisów zdołał zebt'ać 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Zatrudnianiu oraz Rehabilitacji 

Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
pod swoim projektem i złożyć go 9 maja 

u marszałka Sejmu RP Tym samym rozpoczęła się, 
przewidziana w ustawie o inicjatywie 

obywatelskiej, parlamentarna 
procedura legislacyjna. 

Nim jednak do tego doszło -  przed Mi
nisterstwem Pracy i Polityki Społecznej 
zebrała się kilkudziesięcioosobowa pikieta 
niepełnosprawnych i pracodawców, by 
pod egidą członków Komitetu przemasze
rować pod Sejm.

Wrażenie na przechodniach wywiera
ła -  poza wymownymi transparentami -  
zwłaszcza grupa „wózkowiczów” i kilka 
wózków inwalidzkich z segregatorami za
wierającymi podpisane listy popierających 
projekt ustawy. Była to także kolejna grat
ka dla reporterów stołecznych i ogólno
polskich mediów, którzy w ypytywali 
uczestników o przyczynę protestu i zawar
tość projektu. Kilka minut po godz. 13 
w sali 118 w gmachu Sejmu rozpoczęła 
się okolicznościowa konferencja prasowa, 
prowadzona przez poseł Zofię Wilczyńską, 
przewodniczącą parlamentarnego zespo
łu ds. niepełnosprawnych.

-  112.090
sejm ow ej p ro jek t ustaw y o rehab ilitacji i za trudnianiu  
osób niepełnosprawnych  -  przypomniała na wstępie poseł 
Wilczyńska. -  Na tę ustawę oczekiwały m iliony łudzi do tej 
chwili zamknięte w czterech ścianach. W roku 1997 znoweli
zowano ją  -  historia oceni, czy była to dobra nowelizacja. 
D ziś je s t 9 maja 2000 roku. Przed Państwa oczyma leży 
37 skoroszytów zawierających 112.090 podpisów, w zdecydo
wanej większości podpisów osób niepełnosprawnych, popie
rających całkiem nowy, jednolity projekt obywatelski usta
wy o rehabilitacji...

Zastępca Pełnomocnika Komitetu, Przewodniczący POPON, 
Narcyz Janas, przedstawił obecnym ge
nezę, założenia i kluczowe rozwiązania 
projektu. Przypomniał m.in., że powstał on 
jako reakcja na nowelizację ustaw podat
kowych w zasadniczy sposób zmieniają
cych zasady funkcjonowania ZPCh. Pro
jekt ma ambicję rzeczywistego wsparcia 
zatrudnienia niepełnosprawnych na otwar
tym rynku pracy, proponuje powołanie in
stytucji doradcy zawodowego, ujednolica 
system orzekania o niepełnosprawności, 
zachowuje chroniony rynek pracy, jako 
podstawowy element ochrony niepełno
sprawnych przed bezrobociem, postuluje 
uniezależnienie PFRON od zmiennych 
koniunktur politycznych, m.in. poprzez 
konkursow e i kadencyjne obsadzanie 
stanowisk w jego zarządzie i zwiększenie 
parytetu organizacji środow iskow ych 
w jego  Radzie N adzorczej. W swym 
wystąpieniu podkreślił także, że rozwiązaniaPikieta dotarła pod Sejm

A'a konferencji prasowej -  od lewej: Grzegorz Ddk, Zojia Wilczyńska, Narcyz Janas

wprowadzone w tym roku przez rząd uderzyły przede wszyst
kim w niepełnosprawnych pracobiorców -  brakuje środków 
na ochronę zdrowia, na dofinansowanie turnusów rehabilita
cyjnych, na wspomaganie finansowe, na tworzenie miejsc pracy.

Grzegorz Dzik udziela wywiadu reporterowi TV

-  9 maja to dzień dla niepełnosprawnych bardzo ważny: 
w 1990 roku, tego właśnie dnia, po raz pierwszy w powojennej 
Polsce i po raz pierwszy w Europie śp. Jerzy Hubert Modrzejewski, 
człowiek o niezwykłej osobowości, przedstawiał z trybuny
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Wynik miesiąca - 112.090
----------------------------------&=

Grzegorz Dzik. Pełnomocnik Komitetu, wyjaśniał z kolei 
potrzebę złożenia tego obywatelskiego projektu w czasie, gdy 
w Sejmie rozpatrywane już są dwa inne projekty ustawy -  rzą
dowy i Komisji Polityki Społecznej -  jako nauczkę po ubiegło
rocznych doświadczeniach, gdy pod wpływem polityki koali
cyjnej w zaakceptowanym już przez komisje sejmowe projek
cie ustawy podatkowej doszło do daleko idących, niekorzyst
nych zmian.

-  Chcemy, jako Komitet reprezentujący szerokie grono oby
wateli naszego kraju, wspomóc argumentację posłów rozumie
jących specyfikę naszego środowiska, a także resortu pracy, by 
polityka społeczna nie musiała stale ustępować przed polityką 
ekonomiczną, a także uniemożliwić wypaczenia słusznych po
czątkowo koncepcji w czasie dalszej drogi legislacyjnej -  pod
kreślał G. Dzik.

PROJEKT W SEJMIE

Po konferencji reprezentanci Komitetu udali się do wice
m arszałków Sejmu, Franciszka Stefaniuka i Stanisława 
Zająca, informując o dostarczeniu podpisów w liczbie wymaganej 
ustawowo oraz wręczając odpowiednie pismo z prośbą o jak 
najszybsze skierowanie projektu obywatelakiego do pierwsze
go czytania w Sejmie. Marszałek Stefaniuk, w serdecznej roz
mowie, podzielił troskę wnioskodawców o kondycję osób nie
pełnosprawnych w polskim społeczeństwie i obiecał, że będzie 
starał się szybko zainaugurować procedurę legislacyjną, by 
wszystkie trzy projekty mogły być równolegle rozpatrywane 
w komisjach sejmowych.

Złożenie wymaganej liczby podpisów nie jest bowiem 
końcem drogi, lecz rozpoczęciem kolejnego, trudnego eta
pu: trzeba obecnie pokonać istotną przeszkodę -  doprowa
dzić do skierowania projektu do legislacji, by nie odleżał on 
miesięcy w sejmowych szufladach, lecz był równoprawnym  
partnerem dla swoich ustawowych „konkurentów”. Wła
śnie to ustawowe partnerstwo będzie zarazem testem i wy
kładnikiem rzeczywistego parnerstwa społecznego w two
rzeniu ustawy o rehabilitacji...

Józef Oksza
fot. ina-press

KIG-R

PROMOCJA 2000

Czy imprezy
Około 50. wystawców z grupy ZPCh zgromadziły 

Krajowe Targi Zakładów Pracy Chronionej 
PROMOCJA 2000, które odbyły się 13-15 kwietnia 

w hali „Warszawianki” w stolicy. Honorowy 
patronat nad nimi objęli: Janusz Steinhojf

-  minister gospodarki, Joanna Staręga-Piasek
-  pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, 

Paweł Piskorski -  prezydent m. st. Warszawy, 
Jacek Piechota -  przewodniczący sejmowej Komisji 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
oraz Waldemar Fliigel -  prezes zarządu PFRON.

Na otwarciu Targów obecni byli posłowie: Anna Filek, 
Roman Jagieliński, Jacek Szczot i Jan Chmielewski, ponadto 
m .in. Joanna S taręga-P iasek, W aldem ar Fliigel, M arian 
Leszczyński -  wiceprezes zarządu PFRON. Waldemar Kiysiewicz
-  wicestarosta Warszawy, Stanisława Barcz -  przewodnicząca 
Federacji Spółdzielczych Związków Zawodowych, Jerzy 
Szreter-prezes zarządu KZRSIiSN, Sławomir Peryt-prezes PZN, 
delegacja związku przedsiębiorstw z Białorusi oraz przedsta
wiciele organizatora Targów -  Krajowej Izby Gospodarczo-Re- 
habilitacyjnej, w osobach Włodzimierza Sobczaka, prezesa Izby, 
i Andrzeja Barczyńskiego -  jej dyrektora generalnego.

Tuż po otwarciu Targów odbyła się uroczystość wręczenia 
certyfikatu ISO 9002 jednemu z wystawców -  firmie GDF Gru
pa Doradców Finansowych Sp. z o.o. z Piaseczna.

Wśród odwiedzających tę imprezę wystawienniczą spotka
liśmy m.in. Jarosława Dudę -  wiceprezesa zarządu PFRON,

Przecinanie symbolicznej wstęgi rozpoczął poseł Roman Jagieliński

dyr. Wojciecha Karczewskiego, również z Funduszu, oraz przed
stawicieli nowo wybranego kierownictwa Polskiej Organizacji 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, z Narcyzem Janasem
-  przewodniczącym Zarządu Krajowego tej organizacji.

O wrażenia i ocenę Targów poprosiliśmy kilku wystawców.
-  Mieliśmy tutaj najlepszą naszą ekspozycję -  powiedział 

Edmund Pazurek, prezes raciborskiej „Ramety” -  z tych, które

Marszalek Franciszek Stefaniuk z uwagą zapoznał się z dokumentami
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PROMOCJA 2000

wystawiennicze ZPCh mają przyszłość?
pokazywaliśmy na innych targach ZPCh. Zaowocowała ona 
nagrodą jednego z wyrobów, hitu -  mam nadzieję -  roku 2000. 
Targi te oceniam bardzo pozytywnie, nie mam żadnych zastrze
żeń do ich organizacji. Impreza była potrzebna, bo jeśli nie bę
dziemy się pokazywać jako producenci, to za chwilę nie będzie 
nas na rynku.

-  Takie prezentacje są potrzebne -  pow iedział Piotr 
Pluszyński, prezes Spółdzielni „Domena” z Bielska-Białej. -  Za
smucające jest jednak to, że na dużo ponad 3 tys. ZPCh brało 
w nich udział jedynie około 50. Szersza prezentacja umożliwi
łaby podział na pawilony czy sekcje branżowe, w których wy
roby mogłyby z sobą konkurować. Trudno o to, gdy w , jednym  
w orku” są buty, meble i s'wieczki. Z handlowego punktu 
widzenia nie zyskaliśmy nic, bo trudno o nabywców w hali 
sportowej poza centrum Warszawy. Jeśli coś sprzedalis'my,

promocji dla ZPCh wykluczył firmy nie posiadające tego sta
tusu. Nie posiadała go niewielka, ale prężnie działająca łódzka 
Spółka INRO, ona również pogrążyła się w nicości. A kierują
cej nią od wielu lat Annie Kowalskiej nikt nawet nie podzięko
wał za jej konsekwencję i trud włożony w promocję wyrobów 
produkowanych przez osoby niepełnosprawne...

Nadbałtyckie Targi ZPCh nie sprostały w tym roku termi
nom i systemowi procedowania przyjętemu od lat w PFRON. 
Wskutek braku pozytywnego odzewu z Funduszu na wniosek
o dofinansow anie „W ybrzeże” zm uszone było odw ołać 
10. jubileuszową edycję Targów. Szerzej piszemy na ten temat 
w relacji z seminarium, które towarzyszyło PROMOCJI 2000. 
Jest nadzieja -  tym razem decyzje, o czym za chwilę, leżą 
w rękach nie tylko PFRON, lecz również KIG-R -  na kontynu
ację im prezy w czerwcu 2001 roku. Liczymy, a zależy to 
nie tylko od organizatora, również od potencjalnych wystawców, 
że nie będą to nadzieje płonne.

Z  tych samych przyczyn nie odbyła się w tym roku Prezen
tacja OPRECH, trudno orzec, czy i w jakim zakresie inicjatywa 
ta będzie w przyszłości kontynuowana. Formuła tego przedsię
wzięcia była znacznie szersza niż tylko targowa, w jej ramach 
odbywało się szereg imprez towarzyszących, m.in. wystaw twór
czości, pokazów sportowych i artystycznych, konferencji, sym
pozjów naukowych i jubileuszy. Ubiegłoroczny OPRECH zgro
madził 70 wystawców, dla których koszt metra kw. powierzch
ni wynosił 120 zł.

Pozostaje jeszcze spora liczba targów otwartych -  w tym 
wiele o znacznej renomie -  w których udział brały i biorą ZPCh.

Minister J. Slaręga-Piasek odwiedza stoisko „Domeny” z Bielska-Białej

to uczestnikom targów. Niedobrze, gdy w dziedzinie organizacji 
imprez wystawienniczych eksperymentuje się, tworzy się nowe, 
zamiast rozwijać i nadawać rozmach imprezom tradycyjnym, 
takim, jaką  był np. OPRECH, który mógłby się odbywać 
w różnych miejscach, nie tylko na terenie woj. śląskiego. Miał 
on już swoją renomę.

PROMOCJA 2000 to pierwsza tegoroczna, a jak się wkrót
ce okazało, jedyna impreza promocyjno-wystawiennicza wyłącz
nie z udziałem zakładów pracy chronionej. Inne -  a było ich 
kilka w ubiegłorocznych kalendarzach targowych -  nie odbędą 
się. Godzi się je  przypomnieć. Miało bowiem do tej pory miej
sce: 12 edycji Krajowych Targów Odzieży Zawodowej (zdo
minowanych przez ZPCh) i 3 Giełdy Towarowe ZPCh -  obie 
organizowane w Łodzi przez firmę INRO, 9 edycji Nadbałtyc
kich Targów ZPCh, organizowanych w Gdyni przez ZO „Wy
brzeże” oraz 5 edycji Ogólnopolskiej Prezentacji Rynku Zakła
dów Pracy Chronionej i Rehabilitacji OPRECH, organizowa
nych przez katowicki ZUR-S w różnych miejscach na Śląsku.

KTOZ i Giełda Towarowa ZPCh odeszły w niebyt jeszcze 
w roku ubiegłym, wskutek proceduralnego -  jak sądzimy -  nie
dopatrzenia formalnego, bowiem PFRON jako organizatorów
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Wśród nich znajdują się m.in. wszystkie edycje Międzynaro
dowych Targów Poznańskich. Do rozpoczęcia Targów MEBLE 
2000 (9 maja) ani indywidualni wystawcy z grupy ZPCh, ani 
organizator ich wspólnej ekspozycji -  poznański WIELSPIN -  
nie podpisali żadnej umowy, nie otrzymali też ani złotówki na 
dofinansowanie kosztów uczestnictwa czy organizacji.

Tymczasem 4 kwietnia weszła w życie uchwała nr 161/2000 
zarządu PFRON, na mocy której Fundusz udzielił dofinansowania

Dokończenie na sir. 8 
-----------------------------------------<&=

Nam podobała się ekspozycja „San M arko” z Poznania
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LEASING DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ 
Inwestujemy w Wasz rozwój

O W yboru dostaw cy i przedm iotu  leasingu dokonuje leasingobiorca 
3  O płata m anipulacy jna w ynosi 2 proc.
O D o w szystk ich  opłat w noszonych przez leasingobiorcę (w całości stanow iących koszt uzyskania  przychodów ) 

naliczany je s t podatek VAT w wysokos'ci 22 proc.
O L easingobiorca nie m usi posiadać odpow iednio  długiego  stażu jak o  Z PC h
O K w ota leasingu je s t lim itow ana w yłącznie zdolnos'cią kredytow ą leasingobiorcy

M IESIĘCZN E OPŁATY LEASINGOW E 
dla środków  trw ałych o am ortyzacji 12,5-14 proc.
(w procentach wartości netto przedmiotu leasingu)

O Czas trwania umowy 36-60 miesięcy
O Opłata wstępna wynosi 5-20 proc. wartości netto przedmiotu leasingu

Opłata wstępna 5 proc. 10 proc. 20 proc.
Wartość
końcowa

36 miesięcy 3,33 3.14 2,76
15 proc.3

W) Suma opłat w proc. 124,88 123,04 119.36

*C/5
68 48 miesięcy 2,89 2,73 2,42

8 proc.

OJ
Suma opłat w proc. 143,72 141,04 136,16

U

o
60 miesięcy 2,58 2,44 2,16

5 proc.
Suma opłat w proc. 159,8 156.4 149.60

M IESIĘCZN E OPŁATY LEASINGOW E 
dla środków  trw ałych o am ortyzacji 20 proc. 

(w procentach wartości netto przedmiotu leasingu)

O Czas trwania umowy 24-48 miesięcy
O Opłata wstępna wynosi 5-30 proc. wartości netto przedmiotu leasingu

Oplata wstępna 5 proc. 10 proc. 20 proc. 30 proc. Wartość
końcowa

24 miesięcy 4,60 4.33 3,82 3.30
10 proc.3

00 Suma opłat w proc. 115,4 113.92 111.68 109,20

esu
36 miesięcy 3,53 3,34 2,96 2.57

5 proc.
VIV Suma opłat w proc. 132.08 130,24 126,56 122,52

u
o

48 miesięcy 2,95 2,80 2,48 2,17
3 proc.

Suma opłat w proc. 146.60 144,40 139,04 134,16

UWAGA:
Pomimo podwyżki stóp procentowych przez RPP NBP w grudniu 1999 r. oferta nasza nie uległa zmianie od maja 1999 r.
Proponowany leasing je s t  zgodny z aktualnym i uregulowaniam i praw nym i i wym aganiam i M inisterstw a Finansów. 
Warunki leasingu nie sq ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie.
Wymagane dokumenty -  zgodne z wnioskiem leasingowym.
Dodatkowo realizujemy w ramach indywidualnych potrzeb: leasing finansowy, leasing zwrotny, usługi konsultingowe 
w zakresie opracowywania programów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz opracowywanie biznesplanów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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ZAPROSZONO NAS

★ Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna na otwarcie 
Krajowych Targów Zakładów Pracy Chronionej „Pro
mocja 2000”, 13 kwietnia w hali KS „Warszawianka”.

★ Zarząd Krajowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych na Zwyczajne Zgromadzenie Przed
staw icieli POPON, 13 kw ietnia w hotelu „Grom ada” 
w Warszawie.

★ Spółdzielnia Inwalidów „Warta” w Gorzowie Wlkp. do 
odwiedzenia swego stoiska na Targach „Promocja 2000” 
w Warszawie, w terminie 13-15 kwietnia.

★ Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i prezes 
Fundacji Sztuki Osób
N iepełnospraw nych na 
otwarcie wystawy po- 7  P.IM II 
plenerowej „Uroki wie
lickich podziem i” , 14 
kwietnia w komorze im.
A. Długosza kopalni soli.

★ Grupa robocza organiza
cji działających na rzecz 
lokalnego rozwoju eko
nomicznego i KIG-R na 
sem inarium  „M etody  
in tegracji społecznej 
i adaptacji zawodowej 
osób n iep e łn o sp ra w 
nych w Stanach Zjed
noczonych”, 14 kwietnia 
w ho telu  „G rom ada” 
w Warszawie.

★ Krajowe Centrum Kultu
ry Niewidomych w Kiel
cach na Koncert Nomi
nacji „Św ięta Słow a”
XLV O gólnopolskiego  
Konkursu R ecytator
sk iego , 15 kw ietn ia  
w sali kom inkow ej 
W ojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach.

★ Prezes zarządu MTP na 
konferencję prasow ą  
z okazji Targów MEBLE i Międzynarodowego Salonu 
DREMA, 26 kwietnia w Restauracji Polskiej w Katowi
cach.

★ KFZPCh, KIG-R i KZRSIiSN na konferencję „Rehabili
tacja zawodowa niepełnosprawnych -  zmiany ustawo
we” , 27-28 kwietnia w hotelu „Felix” w Warszawie.

★ Karol W. Filo na otwarcie swojej wystawy malarstwa
28 kwietnia w Galerii Klubu „Jędruś'” w Krakowie-Nowej 
Hucie.

★ M ała G aleria w K atowicach oraz „Im perium  Słońca” 
Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Spe
cjalnej Troski na otwarcie wystawy prac plastycznych,
28 kwietnia w gmachu WBP w Katowicach.

★ Wschodnioeuropejskie Centrum Rehabilitacji w Ciechocin
ku na V Forum Niezależnego Życia -  Ciechocinek 2000, 
5 maja w siedzibie Centrum.

★ Kom itet Inicjatyw y U staw odaw czej Projektu Ustawy
o Zatrudnianiu oraz Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych na konferencję prasową towa
rzyszącą przekazaniu do Sejmu obywatelskiego projek
tu ustawy, 9 maja w siedzibie Sejmu.

★ Zarząd Fabryki Mebli Biurowych MARO ZPCh w Komor
nikach na pokaz najnowszych osiągnięć Fabryki. 10 maja 
w jej siedzibie w Komornikach.

★ Prezes zarządu Międzyna
rodowych Targów Bydgoskich 
na oficja lne otw arcie VII 
Targów' Sprzętu, Urządzeń 
Elektrycznych i Automatyki 
IN STA LELEK TR A  2000,
10 maja w hali WOSS „Zawi
sza” w Bydgoszczy.
★ Burmistrz i Zarząd Miasta 
Ciechocinek na PREZENTA
CJE 2000 -  SZTUKA BEZ 
BARIER, 13 maja w Teatrze 
Letnim i Sanatorium „Ruch” 
w Ciechocinku.
★ Zarząd Spółdzielni Inwali
dów „Tamospin” w Tarnowie 
do wzięcia udziału w Zebra
niu Przedstawicieli Człon
ków z okazji ju b ileu szu  
50-lecia Spółdzielni, 18 maja 
w jej siedzibie.
★ Poseł Jan Kulas i prezes 
Spółdzielni „Wisła” w Tcze
wie Andrzej Bolek na konfe
rencję „ZPC h w realiach  
obecnego rynku pracy, na tle 
działań PFRON” , 19 maja 
w Centrum Edukacji D oro
słych w Tczewie.
★ Rada Nadzorcza i Zarząd 
Spółdzielni „Jednos'ć” w Żyw

cu na uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia Spółdzielni,
20 maja w „Pensjonacie nad Sołą” w Żywcu.

★ Likwidator Zakładu Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych 
w likwidacji w Katowicach na Walne Zgrom adzenie 
Członków, 23 maja w ORW „Zygmunt” w Jaworzu.

★ Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Inwalidów „Metalo
wiec” w Poznaniu na uroczystość wręczenia certyfikatu 
ISO 9001, 25 maja, w trakcie Międzynarodowych Targów 
Motoryzacji w Poznaniu.

★ Zarząd i Rada Nadzorcza ZO „W ybrzeże” Spółdzielnia 
Inwalidów w Gdyni na uroczystos'ć 50-lecia Spółdzielni, 
27 maja w siedzibie firmy.

Z SEJMU

Oświadczenia poselskie
Poseł Jan Chmielewski (AWS) poinformował o przebiegu 

konferencji poświęconej Światowemu Dniu Inwalidy oraz 
40 -lec ia  W rocław skiego  O ddziału  Tow arzystw a Walki 
z Kalectwem, która odbyła się 22 marca we Wrocławiu. Ucze
stniczyli w nim m.in. przedstawiciele PFRON, kas chorych, 
wielu organizacji społecznych oraz samorządu terytorialnego. 
M ówca podkreślił zasługi Tow arzystw a dla rehabilitacji 
niepełnosprawnych.

Poseł Wojciech Nowaczyk (SLD), nawiązując do rozpatry
wanego w tym dniu projektu ustawy o zm ianie ustawy -  
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stwierdził, że przyjęcie tej 
now elizacji nałoży nowe obowiązki na powiatowe centra 
pomocy rodzinie. Poseł podzielił pogląd, że podołanie im 
będzie trudne ze względu na brak odpowiedniej wysokości 
środków finansowych. Ponadto, powołując się na konkretny 
przykład, powiedział, że rząd jest nieczuły na potrzeby niepeł
nosprawnych.

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
Posłowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Edukacji 

Narodowej o działaniach zmierzających do stworzenia warun
ków dla rozwoju aktywności sportowej społeczeństwa.

Do najpilniejszych obszarów działania władz publicznych 
w tym zakresie zaliczono m.in. współdziałanie w przygotowa
niu polskiej reprezentacji do udziału w Igrzyskach Paraolim- 
pijskich Sydney 2000, a także w innych imprezach międzyna
rodowych dla sportowców niepełnosprawnych.

Kronika Sejmowa Nr 114, 115, 116
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PROMOCJA 2000

Czy imprezy wystawiennicze ZPCh
Dokończenie ze sir. 5

KIG-R do kwoty 1.469.440 zl „na częściowe pokrycie kosztów 
organizacji imprez o charakterze wystawienniczym w 2000 r.

Fragment ekspozycji „Ramety " Racibórz

i 2001 r.” Pierwsza transza w wysokości 4 1,30 proc. miała być 
wpłacona zaliczkowo. Z nieznanych nam przyczyn do 10 maja 
umowy jeszcze nie podpisano, zatem zaliczki nie wpłacono, 
a cała ta -  niesłychanie opóźniona -  akcja przyniosła dotych
czas zerow y efekt prom ocyjny. Na str. 23 tego numeru 
publikujemy treść powyższej uchwały oraz fragment dokumentu

Kategoria „Najlepszy produkt”

■=> Nagroda pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych: 
SIPS -  Warszawa za sandały damskie i męskie

o  Nagroda prezesa zarządu PFRON: „Agropharm” SA -  
Tuszyn za preparaty ochronne i pielęgnacyjne 

<=> N agroda p rezesa KIG-R: S pó łdzieln ia  „R am eta” -  
Racibórz za narożnik „Colorado”

o  3 równorzędne wyróżnienia specjalne prezesa KIG-R:
-  PPHU „Cosma” -  Wieluń za koszulę męską
-  Spółdzielnia „Intex” -  Opole za śpiworek dziecięcy
-  SI im. Zygmunta Starego -  Kozienice za choinkę 

z tworzyw sztucznych -  sosna kanadyjska -  230.

PFRON „Zestawienie form pomocy udzielonej ZPCh przez 
Wydział Finansowania Zadań Ustawowych -  zadania realizo
wane przez oddziały PFRON” określający, jakie imprezy 
targowe mają być dofinansowane i jakie może być jego prze
znaczenie. W wykazie zawierającym 20 imprez nie ma ani 
Nadbałtyckich Targów ZPCh 2001, ani OPRECH-u 2001, mimo 
iż uchwala nr 161/2000 wyraźnie określa, że dofinansowanie 
dotyczy również roku 2001... Być może na rok 2001 będzie 
negocjowana nowa pula środków. Zrozumiałą ciekawość naszych 
Czytelników, z których wielu jest wystawcami, może też wzbudzić 
sposób dofinansowania tych edycji targowych figurujących 
w wykazie, które np. w ramach MTPjuż się w Poznaniu odbyty.

Ryszard Rzebko 
fot. ina-press

ADAM GWARA DLA „NS” 

Potrzebne są czas i pieniądze...

Na Krajowych Targach ZPCh PROMOCJE 2000 spotkali
śmy Adama Gwarę, byłego pełnomocnika ds. osób niepełno
sprawnych, który najdłużej sprawował ten urząd. Udało się go 
nam namówić do krótkiej wypowiedzi na temat nie tylko tej 
imprezy, ale oceny ostatnich wydarzeń najbardziej istotnych 
dla ZPCh.

-  Zacznę od tego, że odchodząc ze stanowiska pełnomocni
ka postanowiłem nie komentować tego, co się dzieje w środo
wisku. Jednak targi w Warszawie skłaniają mnie do kilku re
fleksji, od których nie mogę się powstrzymać. Targi PROMO
CJA 2000 są znacznie mniejsze od poprzednich tego typu im
prez organizowanych przez ZPCh, i to mniejsze w każdym wy
miarze -  liczby wystawców, osób zwiedzających, prestiżu. Chcę 
przypomnieć, że np. Targi OPRECH zawsze odwiedzali szefo
wie resortu pracy, a na jednej z edycji w Zabrzu obecny był 
nawet prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

W rozmowach z wystawcami, których znalem jeszcze 
ze swojej działalności, wszędzie przewijała się nuta troski

Kategoria „Nowatorskie rozwiązanie”

o  Nagroda KIG-R: SI „Elwat” -  Wrocław za zespół lampek 
sygnalizacyjnych i łączników.

Kategoria „Najciekawsza aranżacja stoiska”

O 3 równorzędne dyplomy wyróżniające dla:
-  WTZ przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej
-  SPI „Inspoł” Warszawa
-  Chemiczna SI „Znicz” -  Białogard.

Na Targach PROMOCJA 2000 przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Poseł Jan Szczot »• rozmowie z Zofią Żuk, prezes „ł.uksji" » ł.ukowie
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PROMOCJA 2000 WYJAŚNIENIE

mają przyszłość?
0 przyszłość chronionego rynku pracy, były to refleksje minorowe. 
Uczestnicząc w konferencji z udziałem min. J. Staręgi-Piasek
1 prezesa W. Fliigla byłem bardzo rozczarowany tym, co tam 
usłyszałem. W ich wypowiedziach było bardzo dużo ogólników 
i to wygłaszanych w trybie warunkowym, np. „być może spró
bujemy przeanalizować” . Pewne propozycje, które tam zgła
szano, już przecież funkcjonowały i zostały zlikwidowane przy 
udziale tej koalicji, z której wywodzi się pani minister. Chciał
bym pani minister i panu prezesowi postawić jednobrzmiące 
pytanie: Co po 2,5 roku urzędowania tej koalicji -  co prawda 
adresaci pytania są na urzędach krócej, ale jest jakaś ciągłość 
sprawowania władzy -  tak naprawdę zrobiło się dla chronione
go rynku pracy, dla promocji zatrudniania niepełnosprawnych 
w ogóle? Chętnie zapoznałbym się z taką odpowiedzią.

Ostatnia z refleksji wynikająca z rozmów kuluarowych 
i mojej wiedzy: wszyscy zgodnie stwierdzają, że sprawy idą 
w złym kierunku i przyszedł ostatni moment, by cokolwiek jesz
cze uratować. Podzielam ten pogląd. Środowisko ZPCh -  licz
ne i prężne -  jest uwikłane w podziały, które nikomu nie służą, 
a już na pewno nie ludziom niepełnosprawnym. Świetne cechy 
ma pan prezes Janas: bezkompromisowość, waleczność -  jak 
chodzi o interesy niepełnosprawnych. Uzupełnia te cechy pre
zes Szreter przez swoją konsyliacyjność i doświadczenie admi
nistracyjne, przez umiejętność procedowania w gabinetach mi
nisterialnych. Z kolei prezes Sobczak ma dobre przełożenie, 
dobry kontakt z ludźmi, którzy dzisiaj decydują o losach środo
wiska, na zasadzie kontaktów politycznych. Mam wrażenie, że 
te trzy osoby działają w całkowitym oderwaniu od siebie, cza
sem nawet -  niepotrzebnie i ze szkodą dla całego środowiska -  
rywalizują.

Przyszedł czas na bardziej zdecydowane i wspólne wystę
powanie przedstawicieli ZPCh, osób niepełnosprawnych i zrze
szających je  organizacji. O formie działania przesądzi środo
wisko. Trzy organizacje, których szefów wymieniłem, muszą 
działać równolegle, ale powinny bliżej współpracować, a na
wet skonfederować się. Przy spełnieniu takich warunków przy 
zdecydowanym wystąpieniu w imieniu całego środowiska wo
bec administracji rządowej -  myślę tu głownie o resorcie Fi
nansów, o premierze Balcerowiczu oraz pełnomocniku -  było
by chyba możliwe określenie pewnego granicznego wariantu 
minimum, wariantu funkcjonowania systemu rehabilitacji za
wodowej, poza którym jest już tylko ściana. Potrzebne jest kon
sekwentne wspólne działanie.

Nie rozumiem, dlaczego ten sektor ma być inaczej trakto
wany, jeśli ma się przekształcać i restrukturyzować, niż inne 
sektory, które państwo ogromnym kosztem przekształca: prze
mysł ciężki, górnictwo. Oczywiście, to jest inna specyfika, ale 
jeśli ciągle się mówi, że wymogiem prawa Unii, wymogiem 
Banku Światowego jest przekształcanie tego sektora, to usiądź
my do stołu i mówmy, że na to potrzebne są czas i pieniądze, 
i to pieniądze nie tylko z naszego „wewnętrznego” źródła, ale 
z budżetu państwa i -  być może -  od tych organizacji, które zale
cają nam te zmiany. Jeśli te działania nie nastąpią, to obawiam 
się, że za rok o tej porze nie będzie już o czym mówić.

Notował: (rhr)

Kto wspiera kategoryzację?
Wstenogramie z  pierwszego czytania projektów 

rządowego i poselskiego (komisyjnego) ustawy
o rehabilitacji, które odbyło się 18 lutego, znalazł 

się zapis wypowiedzi min. Joanny Staręgi-Piasek, 
iż wśród środowisk popierających rządowy projekt 

ustawy są „pracodawcy spółdzielczy, stanowiący 
ok. 114 ZPCh, którzy wspierają kategoryzację 

Ponieważ znane nam opinie spółdzielców 
w dość elementarny sposób odbiegają od tego 

stwierdzenia, o wyjaśnienie tej kwestii i wskazanie 
„pracodawców wspierających ” poprosiliśmy 

Jerzego Szretera, prezesa zarządu Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów 

i Spółdzielni Niewidomych. Otrzymaną 
odpowiedź przedstawiamy poniżej.

Warszawa, 11 maja 2000 r.
„Nasze Sprawy” 

Pan Redaktor Ryszard Rzebko

W związku z publikowanym w prasie tekstem wystąpienia 
sejmowego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani 
Minister Staręgi-Piasek i zawartym tam stwierdzeniem sugeru
jącym, że spółdzielcze zakłady pracy chronionej popierają za
wartą w projekcie rządowym ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ideę 
kategoryzacji zakładów pracy chronionej. Krajowy Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych 
przypomina, że:

1. Niezmiennie popieramy poselski projekt nowelizacji usta
wy wywodzący się z projektu społecznego, którego jesteśmy 
współautorami.

2. Uznajemy, iż niektóre propozycje zawarte w autopopraw
ce do pierwotnego projektu rządowego, jak zróżnicowanie 
metod liczenia wymagalnego wskaźnika zatrudnienia osób nie
pełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, 
wskazują na proces zbliżania niektórych koncepcji rządowych 
do projektu społecznego. Zwracamy jednak uwagę, że w pro
jekcie społecznym w większym stopniu preferowaliśmy osoby
o wyższym stopniu niepełnosprawności i w toku dalszych prac 
sejmowych takie stanowisko będziemy prezentowali.

3. Spółdzielczym zakładom pracy chronionej koncentrują
cym największą liczbę osób niepełnosprawnych bliska jest idea 
powiązania preferencji podatkowych ze stopniem niepełno
sprawności i koncentracją osób niepełnosprawnych w jednym 
zakładzie pracy, realizującym zarówno rehabilitację zawodo
wą, społeczną, jak i medyczną. Prezentacja takiego kierunku 
myślenia nie jest jednak tożsama z poparciem dla prezentowa
nej w projekcie rządowym koncepcji kategoryzacji.

Prezes Zarządu 
Jerzy Szreter
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ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE

Zwyczajne
Krótko po godz. 11.00 13 kwietnia w sali konferencyjnej hotelu „Gromada ” w pobliżu -warszawskiego 

Okęcia rozpoczęło się Zwyczajne Zgromadzenie przedstawicieli Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, zwołane w trybie statutowym, z udziałem przedstawicieli wybranych podczas 

wcześniejszych zgromadzeń w oddziałach terenowych. Miało ono tym razem nie tylko charakter programowy, 
lecz także sprawozdawczo-wyborczy i statutowy, a zatem jego ciężar gatunkowy był wprost proporcjonalny 

do wagi tej organizacji w środowisku. Zarówno debata -  przebiegająca pod hasłem „Głowa do góry” - ja k  
i rozstrzygnięcia tego gremium sprawiły, że było ono zwyczajne w sensie formalnoprawnym,

lecz na pewno niezwyczajne w kontekście merytorycznym.

W poprzednim numerze „NS” relacjonowaliśmy zebranie 
wyborcze Śląskiego Oddziału POPON -  podobne odbyły się 
w całym kraju, a wybrani na nich delegaci przybyli -  choć nie 
w komplecie -  na centralne zgromadzenie. Poza gośćmi, przed
stawicielami mediów, innych organizacji s'rodowiskowych 
i posłami w obradach uczestniczyło 63. mandatariuszy (spo
śród 117. prawomocnie wybranych przedstawicieli), co -  jak 
w swoim czasie stwierdziła komisja mandatowo-skrutacyjna
-  stanowiło większos'ć wystarczającą do podejmowania waż
nych uchwał i prawomocności zgromadzenia.

Wczes'niej jednak dotychczasowy przewodniczący orga
nizacji, Narcyz Janas, otwierając zebranie powitał wszyst
kich obecnych, delegatów i gości i przeprowadził głosowanie 
nad zgłoszoną z sali kandydaturą przewodniczącego obrad. 
Jednomyślnie został nim wybrany Grzegorz Dzik. zastępca 
przewodniczącego Zarządu Krajowego, który odtąd sprawnie 
prowadził obrady.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności wstępnych -  
wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał 
i wniosków, a następnie przegłosowaniu uchwały o prawo
mocności zebrania i przyjęciu regulaminu obrad, można było 
rozpocząć część merytoryczną.

Otworzył ją  Narcyz Janas, prezentując skrót sprawozda
nia z działalności Zarządu Krajowego w okresie jego dwulet
niej kadencji. Obecnie POPON zrzesza ponad 660 członków, 
jest więc najliczniejszą organizacją pracodawców środowisko
wych. Od początku swego istnienia bierze aktywny udział 
w pracach nad optymalnym kształtem aktów prawnych doty
czących chronionego rynku pracy. Jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć w tym zakresie była ubiegłoroczna ankieta 
wśród ZPCh na temat proponowanych przez rząd zmian ure
gulowań prawnych i ich wpływu na kondycję ankietowanych.

POPON brał udział w wielu ubiegłorocznych inicjatywach 
wyrażających protest środowiska, m.in. w IV Kongresie ZPCh 
w czerwcu i towarzyszącej mu masowej demonstracji, orga
nizował także samodzielne pikiety, nie zaniedbując -  tam, 
gdzie było to możliwe -  dialogu z przedstawicielami strony 
rządowej.

Jedną ze spektakularnych form oddziaływania zewnętrz
nego było forum dla dziennikarzy w Zakopanem, gdzie przed
stawicielom mediów m.in. prof. Witold Modzelewski zapre
zentował ekspertyzę rządowych projektów ustaw podatkowych 
na rok 2000, w zakresie chronionego rynku pracy, opracowa
ną w swym Instytucie Studiów Podatkowych. Prowadzono rów
nież liczne dyskusje ze stroną rządową na łamach mediów.

W marcu tego roku organizacja rozpoczęła akcję zbiera
nia podpisów pod opracowanym przez siebie jednolitym, oby
watelskim projektem ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. W tej chwili do Biura Krajowego 
POPON przesłano już 75 tys. podpisów, a szerokim strumie
niem napływają dalsze. Należy więc oczekiwać, że w prze
widzianym prawem, trzymiesięcznym terminie, w Sejmie 
zostanie złożonych grubo więcej, niż wymagane 100 tys. 
podpisów.

W ażnym nurtem  dz ia ła lnośc i p ozosta ją  in icjatyw y 
12. oddziałów terenowych. Największy z nich -  wielkopolski
-  zrzesza blisko 180 członków, w czołówce pozostaje rów
nież Wrocław, Warszawa i Katowice. Ich aktywność w zakre
sie szkoleń, sympozjów i spotkań zamyka się nierzadko licz
bami dwucyfrowymi. Ważnym elementem kształtowania wi
zerunku pracodawcy osób niepełnosprawnych były imprezy 
integracyjno-charytatywne, a także specjalne festyny i inne 
przedsięwzięcia, obecność przedstawicieli POPON w woje
wódzkich i powiatowych radach zatrudnienia, a bardzo cenną 
inicjatywą prozatrudnieniową stała się Ogólnopolska Giełda 
Pracy Osób N iepełnosprawnych, organizowana wspólnie 
z „Gazetą Wyborczą”, Programem III Polskiego Radia i firmą 
„Impel” z Wrocławia. W Oddziałach POPON prowadzących 
pośrednictwo pracy na koniec ub. roku było zarejestrowanych 
ponad 7,5 tys. osób niepełnosprawnych o statusie bezrobotne
go lub poszukującego pracy, a zatrudnienie uzyskało tą drogą 
ponad 1.200 z nich.

Nie sposób wymienić tu wszystkich wątków ani nawet 
najważniejszych wydarzeń z bogatej, sześcioletniej historii tej 
organizacji -  należy poprzestać na stw ierdzeniu, że bez 
POPON wielu zdobyczy całego środowiska nie udałoby się 
w tym okresie osiągnąć. Choć wiemy doskonale, że ubiegło
roczne działania w sprawie ustaw podatkowych nie zaowoco
wały spektakularnymi rezultatami, to jednak wypada w tym 
momencie zadać sobie proste pytanie: o ile gorzej byłoby, 
gdyby tych działań zabrakło?

W uzupełnieniu głos zabrał Grzegorz Dzik, przedstawia
jąc dokładne rozliczenie kosztów i przedsięwzięć w ramach 
funduszu lobbingowego, utworzonego doraźnie w roku ubie
głym, w celu aktywnego przeciwdziałania sterowanej kampa
nii oszczerstw pod adresem ZPCh, jaka przewinęła się przez 
ogólnopolskie media, oraz prezentacji niezafałszowanego 
obrazu chronionego rynku pracy nie tylko ogółowi społeczeń
stwa, ale zwłaszcza parlamentarzystom i innym decydentom 
mającym jedynie luźny związek z tą problematyką.
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PRZEDSTAWICIELI POPON

-  niezwyczajne
Jako pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 

przedstawił jego dotychczasowe działania, apelując o spraw
ne -  jak dotychczas -  zbieranie i przesyłanie reszty brakują
cych podpisów. Prezentując rozwiązania projektu obywatel
skiego, który szczegółowo przedstawilis'my w marcowym 
numerze „NS”, scharakteryzował także propozycje rządowe 
w tym zakresie, co było dobrym  w stępem  do dyskusji 
merytorycznej.

Pierwszy głos w tej debacie należał do posła Jacka Szczota, 
szefa podkomisji do rozpatrzenia procedowanych równolegle 
w Sejmie projektów zmian w ustawie o rehabilitacji -  posel
skiego i rządowego. Dziękując za zaproszenie i życząc owoc
nych obrad, zwrócił uwagę na osiągnięcia chronionego rynku 
pracy w minionych latach, w tym zwłaszcza na spektakularny 
wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych, nie mający swego 
odpowiednika na rynku otwartym, oraz na sukcesy polskiej 
szkoły rehabilitacji, jednocześnie stwierdził, że pierwsze mie
siące tego roku potwierdzają przewidywania „czarnego sce
nariusza”, eksplikowanego m.in. przez POPON w ubiegłym 
roku: znaczne pogorszenie kondycji ZPCh, w wielu przypad
kach utrata płynności finansowej, znaczne ograniczenie wy
datków na rehabilitację, a przede wszystkim zwalnianie za
trudnionych niepełnosprawnych lub ogłaszanie upadłości 
przez ZPCh bądź wymuszona rezygnacja ze statusu. Poseł 
podkreślił także konieczność stabilizacji przepisów dotyczą
cych osób niepełnosprawnych, co oznacza, że opracowywana 
zmiana ustawy o rehabilitacji musi być jak najlepsza i służyć 
przez najbliższe lata. Relacjonując przebieg prac podkomisji 
wspomniał, że jej członkowie mają szereg szczegółowych 
pytań i wątpliwości dotyczących przedłożenia rządowego.

Poseł Jan C hm ielew ski zaakcentow ał, że kam pania
o kształt ustawy wchodzi w decydującą fazę, a także, że i do 
niego dochodzą dramatyczne informacje na temat kondycji 
ZPCh i szerokiej fali zwolnień pracowników. Osobną sprawą 
jest nasilona fala kontroli organów skarbowych, często poza 
zakresem ich merytorycznego upoważnienia, a z reguły dro
biazgowych i długotrwałych. Wbrew zapowiedziom resortu 
finansów i pełnomocnika nie następuje także szybszy zwrot 
nadpłaconego podatku VAT, urzędy czekają z tym bowiem do 
ostatniej chwili.

Prezydent Krajowej Rady Osób N iepełnospraw nych, 
Roman Stykowski, przypomniał kwestię projektu raportu 
Banku Światowego i jego daleko idących wniosków, m.in. 
w zakresie orzecznictwa, a także likwidatorskie zapędy w sto
sunku do ZPCh. Podzielił także niepokój obecnych w zakre
sie dalszej egzystencji wielu zakładów pracy chronionej, przy
najmniej w dotychczasowej postaci -  jako pracodawców osób 
niepełnosprawnych.

Posłanka Anna Filek sugerowała w swym -  jak zwykle 
emocjonalnym -  wystąpieniu, by organizacje środowisko
we i ich przedstawiciele ograniczali się w dyskusji ze stro
ną rządową i w wypracowywanych stanowiskach do wyka
zywania własnych atutów bądź mankamentów proponowa
nych aktów prawnych, natomiast nie wskazywali niepra
widłowości poza własnym gronem, gdyż nie przysporzy im

to żadnych profitów, a może być jedynie pretekstem do zba
czania z tematu.

Kolejni dyskutanci -  z grona pracodawców -  potwierdzili 
konkretnymi przykładami sięgającą absurdu falę kontroli, czę
sto kończących się kuriozalnymi wnioskami pokontrolnymi. 
Szczególnie drastyczny byl przykład pracodawcy z byłego 
województwa świętokrzyskiego, któremu pracujący przez dwa 
i pół miesiąca kontrolerzy zalecili zwrot blisko 15 tys. zł 
z dofinansowania utworzonych dwa lata wcześniej stanowisk 
pracy, gdyż doszli do wniosku, że komputery w jego małym 
zakładzie poligraficznym mogą pracować... bez pamięci ope
racyjnej i bez twardych dysków! Ci sami kontrolerzy stwier
dzili także, że w gabinecie lekarskim zbędny jest stolik zabie
gowy i krzesła dla pacjentów, a na stanowisku kierownika 
administracji i kadr komputer nie potrzebuje pamięci ani na
pędu dyskietek... A to tylko jeden z dziesiątków, jeśli nie 
z setek podobnych przykładów płynących z całego kraju. 
Załamuje się współpraca z bankami, które często odmawiają 
kredytowania bądź traktują ZPCh jak podmioty, których kre
dyty są obarczone podwyższonym stopniem ryzyka, a już co 
najmniej drobiazgowo i dłużej rozpatrują ich wnioski kredy
towe -  nawet w przypadku wieloletniej współpracy.

Po przedstawieniu przez Marię Budzianowską sprawo
zdania komisji rewizyjnej przystąpiono do kolejnych głoso
wań. W ich wyniku przyjęto sprawozdanie Zarządu Krajowe
go i komisji rewizyjnej POPON, zatwierdzono bilans i udzie
lono zarządowi absolutorium. Ważnym punktem porządku 
dziennego było przedstawienie propozycji zmian w statucie 
POPON oraz projektu regulam inów Rady W ykonawczej 
i Zarządu Krajowego. Rekomendował je  Ryszard Gąsior 
z Wrocławia. Istotnym novum  było powołanie nowego orga
nu -  Rady Wykonawczej. Delegaci zaakceptowali argumen
tację specjalnego zespołu, powołanego dla opracowania zmian 
w statucie, i przegłosowali je stosunkiem głosów.

Nastąpiła oczekiwana przez wszystkich „wyborcza” część 
spotkania. Na przewodniczącego POPON zgłoszono tylko jed
ną kandydaturę -  Narcyza Janasa, który został na to stanowi
sko ponownie wybrany głosami przeważającej większości 
delegatów. Do 20-osobowej Rady Wykonawczej zgłoszono 
łącznie 24 kandydatów. Z jej grona wybrany został Zarząd 
Krajowy, w skład którego, poza przewodniczącym, weszli 
Grzegorz Dzik z Wrocławia, Marek Łukomski z Warszawy 
i Krzysztof Pasternak z Chorzowa.

Zebrani podjęli także uchwały w sprawie kierunków dzia
łalności na rok 2000-2001, podziału nadwyżki i przystąpienia 
do Międzynarodowej Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgromadzenie Przedstawicieli POPON nie tyle kończy 
poprzedni okres dwuletniej kadencji władz, ile otwiera nowy. 
Organizacji tej życzymy przede wszystkim kontynuowania 
otwarcia na przyszłość, która dla osób niepełnosprawnych jest 
w tej chwili niejasna. Potrzeba walki, ale i umiejętność dialo
gu rozstrzygną w najbliższych miesiącach o wieloletnich 
perspektywach i kondycji całego środowiska. W tych rozstrzy
gnięciach głos POPON będzie miał swoją istotną wagę.

Roman Radoszewski
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INICJATYWA KFZPCH,

Bez niespodzianek
Wspólna inicjatywa trzech organizacji 

środowiskowych: Krajowej Federacji ZPCh, 
Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej 

i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, legia 
u podłoża kolejnego spotkania w Warszawie, 

tym razem pod patronatem marszałka Sejmu, 
Macieja Płażyńkiego. Ponieważ jednak sam patron 

podczas owych dwóch dni, 27 i 28 kwietnia, 
nie pojawił się na seminarium w hotelu „Felix" 

ani na chwilę, więc było to kolejne z bogatej ju ż serii 
spotkań w niemal tym samym gronie, które 

spraw kondycji chronionego rynku 
pracy nie zmieniło ani na jotę...

Tym razem  ze strony 
rządowej, poza min. Joanną 
Staręgą-P iasek i prezesem  
PFRON, Waldemarem Fliig- 
lem, który jednak bardzo szyb
ko opus'cił salę, obecni mogli 
powitać prezesa Krajowego 
Urzędu Pracy min. Grażynę 
Zielińską, szefa Państwowej 
Inspekcji Pracy Tadeusza  
Zająca oraz głównego rzeczo
znawcę w Kancelarii Prezy
denta Michała Sztycha. Obe
cni byli posłow ie Jacek  
Szczot, Stefan Macner i Jan 
Chmielewski oraz przedstawi
ciele Krajowej Rady Zatru
dnienia Osób Niepełnosprawnych.

Inaugurując serię wystąpień gości Joanna Staręga-Piasek
-  po omówieniu podstawowych aspektów rządowego projek
tu ustawy o rehabilitacji -  poinformowała, że w pierwszym 
kwartale 65 zakładów zrezygnowało ze statusu ZPCh, a przy
było 31 nowych, co zaowocowało per saldo utratą pracy przez 
ok. 350 osób niepełnosprawnych. Łącznie w tym okresie 
z różnych powodów pracę straciło ok. 4.000 niepełnospraw
nych, co stanowi 2 proc. liczby zatrudnionych.

Poseł Jacek Szczot po raz kolejny podkreślił, że ambicją 
podkomisji ds. wypracowania projektu ustawy jest przygoto
wanie stabilnego aktu prawnego na lata, a nie ustawy dora
źnej, zmieniającej się w zależności od pojawiających się ko
niunktur politycznych i gospodarczych. Referując stan prac 
poinformował, że jej członkowie zastanawiają się np., czy nie 
należałoby do odrębnego aktu prawnego wyłączyć problema
tyki rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży, ze względu 
na jej odmienną specyfikę i źródła finansowania. Tłumaczył 
także powody rezygnacji w projekcie komisyjnym z zapisu 
pow ołującego na szczeblu lokalnym  kom isje m ieszane, 
z przedstawicielami środowiska, ds. kontroli przestrzegania 
wymogów statusu ZPCh -  jako niechęć do tworzenia nowego 
organu kontrolnego. Posłowie uważają bowiem, że istniejące

Prezydium konferencji

struktury zapewniają wystarczający poziom kontroli w tym 
zakresie. Z tych samych względów proponuje się prowadze
nie tzw. pełnej księgowości w ZPCh.

Włodzimierz Sobczak, prezes KIG-R. skoncentrował się 
na problematyce szans i zagrożeń, jakie niosą propozycje 
przedłożenia rządowego i komisyjnego. Poruszył m.in. znaną 
już naszym Czytelnikom kwestię nadszarpniętego zaufania do 
resortu finansów, wynikającą z rozporządzenia min. Leszka 
Balcerowicza o zaniechaniu odprowadzania wpłat na PFRON 
od zakładów sfery budżetowej, stojącego w sprzeczności 
z mającą dopiero dwa miesiące w momencie zmiany ustawą 
sejmową, w oparciu o wątłe podstawy prawne. W tym kon
tekście stanowi to bowiem przykład, na jakie manipulacje 
narażone są zadania finansowane z budżetu, podlegającego 
doraźnej zasadzie „silniejszy zwycięża”. Zrozumiałe są za
tem obawy środowiska o przestrzeganie nawet tych restryk
cyjnych zasad finansowych, na których opiera się rządowy 
projekt ustawy.

Jerzy Szreter, prezes za
rządu KZRSIiSN, przedstawił 
obraz tendencji na chronionym 
rynku pracy w oparciu o sze
rokie badan ia  ankietow e. 
W oparciu o kilkaset nadesła
nych i opracowanych ankiet 
można już wypunktować pew
ne niepokojące tendencje, a co 
więcej -  należy oczekiwać, że 
w yniki końcow e nie będą 
w ogólnym  zarysie zbytnio 
odbiegać od obecnie uzyska
nych, można zatem traktować 
je jako miarodajne dla aktual
nego stanu i tegorocznych per
spektyw chronionego rynku 
pracy. W spółdzielniach mniej 

odczuwalne były skutki w zakresie ograniczenia kwoty i ko
nieczności zwrotu VAT, ale i tak w 16. proc. zadziałał ustawo
wy limit. W spółkach prawa handlowego wyraźnie już odczu
walny jest spadek wielkości zwróconego VAT -  średnio o 40 
proc., a „ogranicznik” dotknął 40 proc. tych ZPCh. W spół
kach prawa cywilnego i wśród osób fizycznych liczby te wy
noszą odpowiednio 30 proc. i 35 proc. Jeśli chodzi o zakłado
wy fundusz rehabilitacji, to w spółdzielczych ZPCh. o rozbu
dowanym zapleczu medyczno-rehabilitacyjnym, załamanie 
nastąpiło już w ubiegłym roku, w związku z tym obecnie ten
dencje spadkowe nie są w tej grupie już tak wyraźnie zaryso
wane. W spółkach prawa handlowego obserwujemy jednak 
sytuację dramatyczną: nastąpił spadek środków o dwie trze
cie, a w spółkach cywilnych nawet o trzy czwarte! Wylicze
nie, w oparciu o pierwsze dwa miesiące br., daje podstawę do 
stwierdzenia, że legła w gruzach zintregrowana rehabilitacja 
w środowisku pracy. Takie są pierwsze konsekwencje tego
rocznej ustawy podatkowej, a wyjątkowo smutna jest saty
sfakcja środowiska, że taki właśnie czarny scenariusz przewi
dywało... Co więcej -  w zdecydowanej większości ZPCh, nie
zależnie od formy własności -  wydatki w ramach ZFRON są 
znacząco większe od tegorocznych wpływów, co z kolei -  
dodajmy -  dowodzi, że nie można pracodawcom zarzucić
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-  Godota nie było
instrumentalnego traktowania niepełnosprawnych pracowni
ków, a szerzej -  poczucia społecznej misji, skoro dokładają 
do rehabilitacji zatrudnionych z innych wpływów. Wbrew 
optymistycznym danym z Biura Pełnomocnika -  25 proc. spół
dzielni rozważa rezygnację ze statusu ZPCh, w spółkach pra
wa handlowego wskaźnik ten sięga 40 proc., a cywilnych -  
połowy ankietowanych! Można natomiast spodziewać się spad
ku zatrudnienia w miarę upły
wu kolejnych miesięcy br.: ok.
25 proc. ZPCh zapowiada re
dukcje przekraczające 10 proc. 
stanu osobowego w grupie nie
pełnosprawnych.

W spółprowadząca obrady 
p rzew odn icząca  K rajow ej 
Federacji ZPCh, Janina Liedtke- 
-Jarema, zwróciła uwagę na 
praktyczne trudnos'ci funkcjo
nowania na rynku, w wielu 
przypadkach dotyczące nie tyl
ko ZPCh. Wysokie narzuty na 
płace, brak realizacji rządo
wych programów wspierania 
małych i średnich przedsię
biorstw, co de fac to  oznacza 
brak dobrego klimatu dla przed
siębiorczości, odmienne proce
dury i w ym agania organów' 
kontrolnych lub wspomagają
cych, takich jak PCPR czy od
działy PFRON, nasilona fala 
„kontroli z tezą”, tzn. nastawio
nych na poszukiwanie najdrob
niejszych uchybień, zwlekanie 
ze zwrotem VAT do wyczerpa
nia ustawowego terminu to tyl
ko -  wbrew wcześniejszym de
klaracjom  rządow ym  -  n ie
które, najbardziej niepokojące 
sygnały. Pracodawcy mają tak
że głęboki żal do pełnomocni
ka o użycie na niedaw nej konferencji prasowej (relację 
z „R zeczpospolitej” przytaczam y w tym numerze „NS”, 
w dodatku „Sedno Spraw” sformułowania o „rozbestwieniu” 
ZPCh brakiem kontroli, skwapliwie podchwyconym przez 
wszystkie media. Podkreśliła także, że min. Balcerowicz 
stwierdził w osobistej rozmowie, że „ZPCh na kilka lat mają 
spokój”. Środowisku jednak ten „spokój” oznaczający dra
styczny regres nie wystarcza i nie odpowiada, dlatego popiera 
ono komisyjny projekt ustawy.

Prezes Krajowego Urzędu Pracy, Grażyna Zielińska, przy
pomniała, że wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych jest 
jednym z priorytetów przyjętego w styczniu przez rząd Naro
dowej Strategii Zatrudnienia, a plany operacyjne, związane 
z finansowaniem wymienionych w nim zadań są aktualnie na 
etapie uzgodnień międzyresortowych. Zwróciła uwagę na 
bardzo dobre doświadczenia z ubiegłorocznego pilotażowego 
projektu w ramach współpracy z organizacjami samorządowy
mi i organami samorządu, podjętego w czterech województwach

północnej Polski i polegającego na zdiagnozowaniu środowi
ska niepełnosprawnych i wsparciu ich starań w poszukiwaniu 
zatrudnienia w oparciu o środki Funduszu Pracy.

Stanisława Barcz, przewodząca Federacji Spółdzielczych 
Związków Zawodowych, przypomniała drogę, jaką przebyło 
od początku dekady to środowisko, i wysokie koszty reform 
przez nie poniesione. Mówiąc o PFRON, jako członek jego

Rady Nadzorczej, wspomnia
ła o niebezpiecznym zjawisku 
sięgania po jego środki przez 
M inisterstw o Edukacji czy 
Zdrowia, co w sytuacji ujem
nego salda w tym roku stwa
rza nie tylko niebezpieczne 
precedensy, ale dodatkow o 
powiększa jeszcze ogromną 
lukę w finansowaniu jego pod
stawowego zadania -  wspiera
nia za trudn ien ia  n iep e łn o 
sprawnych.

Z d iagnozą  tą w spó ł
brzmiał głos przedstawicielki 
Krajowej Sekcji Osób Niepeł
nosprawnych NSZZ „Solidar
ność”, Jadwigi Wcisło, która 
w gorzkich słowach przypo
mniała stronie rządowej nie
dotrzymanie ubiegłorocznych 
umów w czasie głosowań sej
mowych w sprawie ustaw po
datkow ych, brak spójnego 
programu wspierania środo
wiska, brak dialogu ze stroną 
społeczną przy pracach nad 
ustawą o rehabilitacji. Padl 
bulwersujący przykład: prze
wodniczący sejmowej Komi
sji Polityki Społecznej, poseł 
Jan Lityński, zwołał w tym 
właśnie dniu (27 kwietnia) 
posiedzenie podkom isji ds. 

wypracowania ustawy o rehabilitacji nie tylko nie zawiada
miając strony społecznej, ale -  jak się okazało -  także bez 
kontrasygnaty jej przewodniczącego, Jacka Szczota.

Obecnych nieco zbulwersował głos Głównego Inspektora 
Pracy, Tadeusza Zająca, który z jednej strony nawoływał do 
współpracy i wspólnych spotkań, sem inariów  i szkoleń, 
a z drugiej opowiedział się za formalno-rygorystycznym mo
delem kontroli i zapowiedział „krzyżowe” kontrole ZPCh przez 
ekipy spoza macierzystego terenu. Mówiąc o stwierdzonych 
nieprawidłowościach skrytykował brak poprawy, a jednocze
śnie stwierdził, że większość zastrzeżeń inspektorów dotyczyła 
zakładów, które dopiero ubiegają się o status ZPCh lub two
rzą stanowiska pracy dla niepełnosprawnych. Nie sposób nie 
zapytać, czy nie jest to pewnym pomieszaniem pojęć i kiero
waniem pretensji do niewłaściwego adresata?

Komentując dotychczasowy przebieg dyskusji min. Joanna 
Staręga-Piasek stwierdziła m.in., że do organów skarbowych

----------------------------------<&•

Glos zabierają Stanisława Harcz...

... i Jadwiga Wcisło
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Bez niespodzianek -  Godota nie było
—

zostało skierowane pismo ze wskazówką, by ich pracownicy 
minimalizowali kwestie drobnych czy niezawinionych uchy
bień, koncentrując się na podstawowych aspektach działalno
ści ZPCh. Zaapelowała także, by nie uogólniać przykładów 
nieprawidłowości i nie doszukiwać się u strony rządowej aprio
rycznych złych intencji. Zadeklarowała także, że w czasie 
przerwy wysłucha -  choćby anonimowych -  przykładów nie
właściwego przebiegu, nastawienia bądź wyników kontroli 
skarbowych od tych, którzy zechcą je  przedstawić w cztery 
oczy. W sprawie rozporządzenia min. Balcerowicza o wstrzy
maniu pobierania wpłat na Fundusz od „budżetówki” obecni 
usłyszeli, że trwa aktualnie w tej kwestii spór między resor
tem pracy i finansów, który powinien zostać rozstrzygnięty 
na szczeblu rządowym w najbliższym czasie.

Z głosem polemicznym wystąpiła Maria Makowiecka ze 
Wschowy, zadając pełnomocnikowi szereg nie tylko retorycz
nych pytań.

-  Niewątpliwym  skutkiem  
wejścia w życie ustawy o reha
bilitacji w wersji proponowanej 
przez rząd będzie utrata pracy 
przez szereg osób n iepełno
sprawnych. Jakie będzie wów
czas samopoczucie pani m ini
ster? Czy rząd myśli o działa
niach osłonowych w przypadku 
tych masowych zwolnień, tak 
ja k  to się  d zie je  w innych  
restrukturyzowanych gałęziach 
gospodarki? A że takie zwolnie
nia będą, podam na przykładzie 
eksporterów. My działamy stra
tegicznie i obecną pozycję zło
tówki traktujemy jako  ćwicze
nie do rozliczenia w euro, a przede wszystkim chcemy przysto
sować się do konkurencji na otwartym^ rynku unijnym. W tym 
celu musimy zwiększyć naszą wydajność, do czego prowadzą 
dwie drogi: albo wprowadzimy nowoczesne technologie i urzą
dzenia, albo będziemy pracowników słabszych -  co wcale nie 
musi oznaczać jedynie niepełnosprawnych -  wymieniać na 
bardziej wydajnych. Decydując się na pierwszą, mogę w obe
cnym stanie prawnym wydatki związane z unowocześnieniem 
technologii pokrywać z zakładowego funduszu rehabilitacji, 
w ramach rehabilitacji zawodowej. Rządowy projekt pozbawi 
ZPCh takiej możliwości i wybiorą drogę drugą. W mojej fir 
mie z pewnością to nastąpi, ponieważ wcześniej dojdzie do 
zwolnienia znacznej grupy osób z upośledzeniem umysłowym 
i w ykształceniem  podstawowym  specjalnym, dla których  
w projekcie rządowym nie ma żadnych przywilejów -  zarówno 
po stronie pracobiorców, jak  i pracodawców, gdyż nie zdobę
dą określonego w rządowym projekcie wskazania w orzecze
niu o niepełnosprawności. Przedsiębiorstwo straci status ZPCh 
i możliwość restrukturyzacji w oparciu o własne wygenerowa
ne w toku normalnej działalności środki, nawet jeżeli są to 
niepobrane należności budżetowe. Chciałabym ponownie za
pytać, jakie wówczas będzie samopoczucie pani minister? Rząd 
zajmuje się dostosowaniem ustawodawstwa do wymogów unij
nych, a nie myśli, co w tym czasie stanie się z samą gospodar
ką! Kolejny skutek przyjęcia rządowego projektu ustawy:

d -

niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym  -  nawet najbar
dziej poszkodowani fizycznie lub psychicznie -  nie będą już  
mogli być uczestnikami WTZ -  i to samo pytanie...

Min. Staręga-Piasek określiła swoje samopoczucie jako... 
złe, gdyby proponowane rozwiązania rzeczywiście przynio
sły taki skutek.

W drugim dniu obrad systemy rehabilitacji zawodowej na 
świecie w interesującym referacie (prezentujemy jego omówie
nie w tym numerze „NS”, w dodatku „Sedno Spraw”) przed
stawił dr Tadeusz Majewski. Interesującym novum  dla ze
branych było pierwsze omówienie treści najnowszego doku
mentu Rady Europy nt. zatrudnienia niepełnosprawnych. 
Zawiera on m.in. analizę porów naw czą strategii krajów 
członkowskich zmierzających do zwiększenia zatrudnienia nie
pełnosprawnych, zatrudnienia wspomaganego oraz odpowie
dzialności organizacji realizujących to zagadnienie. Dokument

zaleca stosowanie rozwiązań 
ewolucyjnych, uwzględniają
cych specyfikę społeczną, 
kulturową, poziom gospodar
ki. dotychczasow e tradycje 
w tym zakresie. Wskazuje, że 
idea asystenta zawodowego, 
mająca już kilkuletnie trady
cje w USA, zbyt krótko 
stosow ana je s t  w krajach 
europejskich, by móc ocenić 
jej efektyw ność, na pewno 
jednak ta ścieżka nie może za
stępować innych form aktywi
zacji zawodowej niepełno
sprawnych, a zwłaszcza zatru
dnienia chronionego. Podkre
śla się także absolutną ko

nieczność konsultowania się z organizacjami pozarządowy
mi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców 
we wszystkich projektach ustawodawczych i rządowych do
tyczących zatrudniania niepełnosprawnych. Twierdzi się rów
nież, że władze publiczne mają do odegrania szczególną rolę 
w zatrudnianiu niepełnosprawnych w podległym im sektorze, 
dając przykład innym. Konkluzje te należałoby zatem dedy
kować naszym rodzimym ustawodawcom.

Na zakończenie seminarium dyrektor generalny KIG-R. 
Andrzej Barczyński. przedstawił zdiagnozowany przez Izbę 
wpływ obecnych rozwiązań ustawowych na kondycję ZPCh, 
potwierdzając w oparciu o zgromadzone dane tezy przedsta
wionego wcześniej badania ankietowego, omówione przez 
Jerzego Szretera.

Pokłosiem seminarium ma być memorandum, które 
przedłożone zostanie stronie rządowej, a pełnomocnikowi 
rządu ds. osób niepełnosprawnych, Kancelarii Prezydenta 
i marszałkowi Sejmu także stenogram obrad. Otwarte pozo
staje jedynie pytanie, czy i jaki będzie to miało wpływ argu- 
mentacyjny na te decyzyjne gremia, wobec których niektórzy 
wysuwają już swoisty program minimum: przynajmniej zro
zumienia autentycznych zagrożeń i problemów środowiska.

Radek Szary 
fot. ina-press
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Złote gody w Poznaniu
W reprezentacyjnej auli Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się 
piękna uroczystość jubileuszu 50-lecia U S I 

Spółdzielni Wielobranżowej. -  50 lat to godny 
wiek. Wiek pewnej dojrzałości, 

bo 50-letni człowiek wie tak wiele, 
że można mu ufać -  powiedział na wstępie 
prowadzący spotkanie Stanisław Grochal, 

witając gości w imieniu pracowników, 
rady nadzorczej, zarządu i związków zawodowych 

Spółdzielni. -  Cieszymy się -  d o d a ł-że  możemy 
tę uroczystość obchodzić w tak zacnym gronie.

A było ono zaiste zacne i doborowe.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością włodarze miasta, 
województwa i regionu, przedstawiciele PFRON, parlamenta
rzyści, przedstawiciele władz samorządowych. Krajowego 
Związku Rewizyjnego, KIG-R. central związkowych, START-u, 
policji, PIP, ZUS, Branżowego Porozumienia Spółdzielni Usłu
gowych, banków, Izby Skarbow ej, Urzędu Skarbowego, 
Zarządów Geodezji i Dróg Miejskich, PKP i wielu, wielu in
nych.

Wśród nich szczególne miejsce zajmują współpracujący 
kontrahenci, dyrektorzy przedsiębiorstw i spółdzielni, urzędów, 
ośrodków rehabilitacyjnych, organizacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, słowem przyjaciół poznańskiej USI.
-  Witam wszystkich, których obecność jest nam szczególnie 
droga -  powiedział S. Grochal -  którzy zechcieli być razem 
z nami w  tak uroczystym dniu, którzy wspólnie z nami dzielą 
radość złotych godów.

Prawdziwą gospodynią tego w ydarzenia była Janina  
Grzegorska -  prezes Spółdzielni. -  50 lat to okres jednego, czynne
go człowieczego życia -  stwierdziła. -  Człowiek po 50. latach 
pracy zawodowej jest już w podeszłym wieku, przedsiębiorstwo

Spojrzenie wstecz
Pierwsze walne zebranie 21. członków założycieli Spół

dzielni odbyło się 25 stycznia 1950 r. Działalność gospodar
czą uruchomiono 1 kwietnia tegoż roku.

Cały ówczesny majątek Spółdzielni to niewielki lokal 
i nikłe fundusze udziałowe. A jednak w krótkim okresie tej 
grupie entuzjastów udało się pokonać rozliczne trudności i po
zyskać systematycznie wzrastającą liczbę zleceń na usługi. 
Wzrosła liczba zatrudnionych i poszerzył się teren działania 
na cały region Wielkopolski. Pierwotnie działała pod nazwą 
Spółdzielni Pracy Ochrony Obiektów. W 1960 r. stała się Spół
dzielnią Inwalidów Ochrony Obiektów i Usług Różnych. 
W roku 1975 działała jako Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 
dziś jako USI Spółdzielnia Wielobranżowa. Zmieniała się nie 
tylko nazwa, również profil działalności. Na bazie pięciu 
oddziałów powstały odbrębne podmioty gospodarcze, które 
funkcjonują do dzisiaj.

Ostatnie 10 lat to droga bardzo trudna. Niełatwo było prze
zwyciężyć stereotypy myślenia załogi i potencjalnych klien
tów. Głębokie przeobrażenia przeszła także Spółdzielnia w usłu
gach ochrony mienia.

O tym, co dzisiaj
Spółdzielnia stała się konkurencyjnym przedsiębiorstwem 

na miarę aktualnych potrzeb rynku. Potwierdzeniem są zdo
bywane wyróżnienia i dwa złote medale na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich za jakość produkowanych wyrobów. Dys
ponuje nowoczesnym sprzętem, środkami transportu i łączno
ści, pracownicy zdobywają licencje niezbędne w tej pracy. Jest 
uczestnikiem programu „Bezpieczne miasto”, prowadzi moni
toring, posiada nową, zgodną z wymogami ustawy koncesję. 
USI pełniła i spełnia niebagatelną rolę dla miasta; z funduszy 
członków odbudowano i odrestaurowano sześć zabytkowych 
kam ieniczek na terenie Starego M iasta. M ieszczą się 
w nich oddziały Spółdzielni. Wybudowała z własnych środków 
nowoczesną przychodnię rehabilitacyjno-leczniczą, bez barier 
architektonicznych, wyposażoną w nowoczesny, specjalistycz
ny sprzęt. Wysoki poziom oferowanych usług zaowocował 
podpisaniem kontraktu z kasą chorych, co stanowi jeden z nie
licznych przypadków w gronie zakładów pracy chronionej.

Dzisiaj jest przedsiębiorstwem będącym jednym z największych 
pracodawców, zatrudniającym prawie 2 tys. osób, w tym 1,6 tys. 
niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwem znanym i uznanym w mie
ście, województwie i w kraju. Świadczą o tym aktualne rankingi, 
w których USI znajduje się na wysoko notowanych miejscach.

Wartość działalności gospodarczej to: sprzedaż za 1999 r. 
w wysokości 23.069.693 zł i jej wzrost w stosunku do 1998 r.
o 10 proc., wskaźnik rentowności wynosi 15,7 proc. i jest wy
ższy od roku 1998 o 5,7 proc. W 1998 roku Spółdzielnia zna
lazła się w grupie 150. najlepszych przedsiębiorstw sektora 
prywatnego w kraju oraz w gronie trzech najlepszych przed
siębiorstw Wielkopolski w ocenie rentowności.

Rzut oka w przyszłość
Efekt prowadzonej rehabilitacji to sprawni w zawodzie, 

samodzielni pracownicy, oddani Spółdzielni, którzy wynikami 
swojej pracy potwierdzają i będą udowadniać w przyszłości, 
że niepełnosprawność nie jest przeszkodą, aby być użytecznym 
społecznie, a co za tym idzie, być szczęśliwym w życiu osobi
stym. Jest to jedna z naczelnych idei przyświecających poczy
naniom władz Spółdzielni.

G.S.

Gratulacje i kwiaty przyjmowała w imieniu załogi 
prezes Janina Grzegorska
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Złote gody w Poznaniu S p ó ł d z i e l n i a
W i e l o b r a n ż o w a

Fragment audytorium uroczystości jubileuszowej

również w takim czasie może się zestarzeć w swojej strukturze 
przy braku koncepcji rozwoju. Ale w odwrotności do człowieczego 
życia -  ma szansę odmłodzenia się i to wielokrotnie. I takim 
przedsiębiorstwem jeste
śmy my /.../. W historii 
naszego życia nie ominę
ły nas meandry losowe 
powodowane zmienno
ścią uwarunkowań, a tym 
samym potrzebą głębo
kich zmian organizacyj
nych przedsiębiorstw a 
oraz metod jego pracy.
/.../ Na sukces składa się 
wysiłek wszystkich pra
cowników. I tych, którzy 
odeszli Z czynnego życia Moment odznaczenia sztandaru

zawodowego, i tych, którzy nadal pracują. Ich praca przyczyniła 
się i przyczynia się do rozwoju i utrzymania wiarygodności naszej 
firmy.

Do nich wszystkich skierowała pani prezes słowa szacunku 
i uznania, uznając, że ich trud i wysiłek owocują. Złożyła także hołd 
21. członkom założycielom za ich inicjatywę pełną samozaparcia 
i ofiarności, którą wykazali w owym -  jakże trudnym -  okresie, 
podejmując bez środków kapitałowych takie przedsięwzięcie. -  Jako 
zakład pracy chronionej -  kontynuowała -  poświęcamy wszystko 
tym. dla których Spółdzielnia 50 lat temu powstała i dla których od 
50. lat skutecznie realizuje swoje cele. /.../ Dążymy do tego, aby 
nasz zakład pracy był domem współpracujących ze sobą ludzi, bez 
względu na ich stan fizycznej i psychicznej sprawności. Dziękuję 
wszystkim współtworzącym ideę wartości ludzkich /.../. Wierzę, 
że wszyscy jesteśmy sobie bliscy -  powiedziała na zakończenie.

Nie zabrakło w pięknym wystąpieniu Janiny Grzegorskiej histo
rii firmy, a więc spojrzenia wstecz, była opowieść o tym. co dzisiaj,

było też spojrzenie w przyszłość. Mimo wielu trudności związa 
nych z przemianami politycznymi i gospodarczymi oraz konku 
rencyjnym rynkiem USI Spółdzielnia Wielobranżowa może pod 
sumować swoje pięćdzięsięciolecie sukcesami , mi
ekonomicznymi.

-  USI ma przede wszystkim prawo do sa
tysfakcji moralnej -  napisał prezydent Aleksander 
Kwaśniewski. -  Wysoka pozycja w rankingu 
przedsiębiorstw w województwie i w kraju jest 
zasługą płynącą wprost z jakości i ilości Wa
szych wyrobów. Zdobyte na MTP złote medale 
zasłużenie dodają blasku Waszym wynikom.
Wielkopolska ma w USI godnego reprezentan
ta najlepszych poznańskich tradycji -  stwier
dził prezydent w liście gratulacyjnym.

Piękne życzenia, gratulacje, zapewnienia 
o życzliwości, szacunku i uznaniu dla wszystkich 

pracow ników  S p ó ł
dzielni przesłali także 
premier Jerzy Buzek, 
w iceprem ier Leszek  
Balcerowicz, minister 
Hanna Suchocka, peł
nomocnik ds. osób nie
pełnosprawnych Joanna Staręga-Piasek. 
liczni senatorowie i posłowie na Sejm RP. 
Osobiście złożył je  Marek Pol, przewod
niczący Unii Pracy.

Gratulacje i życzenia złożyli również, 
wręczając okolicznościowe upominki, sze- 

Spóldzielni fowie spółdzielni tworzących Branżowe
Porozumienie, m.in. z Wrocławia, Kielc, Chorzowa, Łodzi, Piotr
kowa Trybunalskiego. Nawiązując do faktu, iż w ścisłym kierow
nictwie USI znajdują się wyłącznie panie. Piotr Pluszyński.

Fragment pokazu na Targach „ Wiosna 2000' 
na których USI otrzymała zloty medal MTP

prezes bielskiej „Domeny”, podkreślił, że „Rzeczpospolita babska” 
dowiodła, że taki twór może znakomicie funkcjonować nie tylko 
na niwie gospodarczej.

W atmosferze niezwykle świątecznej i ra
dosnej odznaczono i wyróżniono 36 osób, by
łych i aktualnych pracowników USI, za szcze
gólne osiągnięcia w pracy zawodowej. Pięknym 
i wzruszającym momentem uroczystości była 
dekoracja sztandaru Spółdzielni odznaką „Za 
Zasługi dla Spółdzielczości” i uhonorowanie 
szczególnymi wyróżnieniami byłego prezesa za
rządu USI -  Mariana Szmytkowskiego oraz 
Janiny Grzegorskiej -  prezesa zarządu USI od 
9. lat. Z jubileuszem firmy zbiegła się także 
dwudziesta rocznica jej pracy w Spółdzielni. Na 
tę okoliczność ogromny kosz czerwonych róż 
wręczyli jej: przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Elżbieta  
Staśkowiak, kierow
niczka jednego z od
działów Maria Pawicka 
i przedstawiciel załogi 
Władysław Golis.

-  Nie dajcie  się.
Niech Wam Bozia da zdrowie i niech Wam 
błogosławi nie tylko w Waszej pracy, ale 
i w Waszych rodzinach. Bo to jest funda
ment, który daje siły -  radośnie i z werwą 
iście młodzieńczą powiedział do spółdziel
ców Stefan Stuligrosz. -  Nasze serca są 
zawsze młode! Pracujący człowiek jest za
wsze młody -  popatrzcie na mnie! -  zawo
łał z estrady. Gromkie brawa, radosny śmiech były odpowiedzią 
sali. I gdy już przebrzmiały ostatnie życzenia i gratulacje, chór

Odznaczenia przyjmują panie wiceprezesujące Spółdzielni: 
Jolanta Kistowska i Hanna Mińska

Poznańskich Słowików pod jego batutą zapanował na scenie i porwał 
swą maestrią słuchaczy. Część artystyczna, w której również wy

stąpili Capella Zamku 
Rydzyńskiego oraz Miro
sław Gałęski na fortepia
nie i organach, zapewni
ła uroczystości wspania
ła oprawę. Szczególnie 
uroczyście i dostojnie za
brzmiało „Alleluja” z fi
nału oratorium Haendla 
„M esjasz”, zaśpiewane 
przez chór specjalnie na 
życzenie prezes Grzegor
skiej.

P ięćdziesięcio latka 
odmłodniała, wypięknia

ła. Krótko i celnie scharakteryzował ją  Bogdan Klepas, przewod
niczący zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska. -  USI 
to gwarancja dobrze, rzetelnie wykonanej pracy, to gwarancja do
brze świadczonych usług, to również gwarancja przetrwania próby 
ostatnich 10. lat -  wielkiej reformy gospodarczej. USI pokazała, 
że potrafi. USI mówi: jesteśmy silni! -  Dzięki takim Spółdziel
niom -  spuentował wiceprezes zarządu PFRON. Marian Leszczyński 
-  takim ludziom, którzy tu pracują, można mieć zaufanie, że polski 
model rehabilitacji zawodowej będzie trwały i nie będzie podlegał 
koniunkturalnym zmianom.

Stu lat życzymy, dołączając się do wszystkich gratulacji i przy
taczając szczególnie trafne słowa, zacytowane w liście przez Irenę 
Wojewódzką-Kucz z Rady Sejmiku Wielkopolskiego: „Są chwi
le, które należy utrwalać, są chwile, które same przez się trwają.”

Gratulacyjny korowód prezesów spółdzielni usługowych otworzył Piotr 
Pluszyński z bielskiej „Domeny ”

Wyrazy uznania Jubilatce złożył m.in. Marek Pol przewodniczący Unii Pracy
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Część artystyczną serdecznie i żywiołowo prowadził Stefan Stuligrosz
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LIST „PASTERSKI” DO IZB SKARBOWYCH

Najtrudniejszy pierwszy krok?
Liczne interwencje ZPCh w całym kraju, głosy ekspertów 

i konstruktywna wymiana poglądów sprawiły, że do dyrektorów izb 
skarbowych na terenie całego kraju został skierowany list wiceministra 

finansów, Jana Rudowskiego, zalecający, by organa kontroli skarbowej 
nie traktowały wykrytych, drobnych kwot zaległości (do 100 zł) jako 

podstawy do utraty prawa do zwrotu podatku VAT, z wszystkimi 
tego konsekwencjami, szczególnie drastycznymi dla chronionego

rynku pracy (tekst pisma poniżej).
Sam  fak t pow stan ia  tego pism a 

należy odebrać jako pozytywny sygnał 
zrozumienia ze strony resortu finansów, 
pod warunkiem jednak, że stanowi ono 
p ie rw szy  k rok  na żm udnej d rodze  
interpretacji i likwidacji błędów i luk 
obowiązujących aktualnie ustaw podat
kowych. Środowisko ZPCh oczekuje 
na następne, szczególnie na enum era
tywne wyszczególnienie, co jest, a co 
nie jest zaległością podatkową.

Niestety, również przytaczane przez 
nas pismo nie rozwieje jednak wszyst
kich w ątpliw os'ci in terp re tacy jnych  
i tworzy nowe. Po pierwsze -  jak  ro
zumieć alternatywność sformułowania
o drobnych kwotach „zaległości, w tym 
również nie przekraczających 100 zł”? 
Czy określony próg wartościowy ma 
charakter bezwzględny (tj. czy np. za
ległość w kwocie 110 zł jest również 
drobna i objęta „abolicją”) i definiuje 
„drobną zaległość podatkową”? Po dru
gie -  co to jest, w sensie prawnym , 
„przypadkowa zaległość podatkowa” , 
„niewielka kwota zaległości” lub zale
głość „nie powodująca zagrożenia bu
dżetowego”? Czy w przypadku dwóch 
ostatnich terminów również graniczną 
kwotą jest wymienione wcześniej 100 zł, 
czy też inna kwota, a jeśli tak, to jaka?

Ponoć -  jak  w starej piosence Anny 
Jantar -  najtrudniejszy jest pierwszy 
krok, lecz wytycza on właściwą drogę 
tylko wtedy, gdy „po nim innych zro
bisz sto” . W ypada zatem mieć nadzie
ję, że list ministra Rudowskiego będzie 
właśnie początkiem drogi wiodącej do 
zbliżenia stanowisk rządu i środowiska, 
zbliżenia w atm osferze zrozum ienia, 
a nie oskarżeń o złą wolę czy polity- 
kierstwo.

Red.

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 2000-04-18 
PP-7212/50/2000/LJ

Dyrektorzy
Izb Skarbowych
WSZYSCY

Zgodnie z art. 14a ust. 7 pkt 2 usta
wy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku ak
cyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. 
zm .), w brzm ieniu nadanym ustawą 
z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 
95, poz. 1100) -  przepisów ust. 1-6 art. 
14a nie stosuje się do podatników , 
u których w dniu złożenia wniosku o do
konanie całkowitego lub częściowego 
zwrotu wpłaconej kwoty podatku od to
warów i usług w ystępują zaległości 
w podatkach  stanow iących  dochód 
budżetu państwa.

Ze sprawozdań organów skarbowych 
oraz informacji nadsyłanych przez podat
ników wynika, iż zdarzają się incyden
talne przypadki odm owy dokonania 
zwrotów podatku przy ujawnieniu, m.in. 
w trakcie czynności sprawdzających ww. 
wnioski, drobnych kwot zaległości, w tym 
również nie przekraczających kwoty 100 zł. 
W związku z powyższym wyjaśniam, iż 
intencją ustawodawcy nie było powodo
wanie utraty prawa do zwrotu podatku 
przy pojawianiu się zaległości noszących 
charakter przypadkowy i nie powodują
cych zagrożenia budżetowego.

Zasady wykładni celowościowej na
kazują zatem niebranie pod uwagę przy 
rozpatrywaniu wniosków o dokonanie 
zwrotu na podstawie ww. art. 14a usta
wy z dnia 8 stycznia 1993 r., niewiel
kich kwot zaległości.

Warunkiem dokonania zwrotu wnio
skowanej kwoty musi być jednak w tych 
sytuacjach wpłacenie przez podatnika 
wyliczonej przez urząd skarbowy kwo
ty zaległości.

Z upoważnienia Ministra Finansów 
Podsekretarz Stanu 

Jan Rudowski

SYMPOZJUM

Kulejąca 
promocja

W trakcie Krajowych Targów 
Zakładów Pracy Chronionej 

PROMOCJA 2000, Targi 
Wielobranżowe, które odbyły się 

w Warszawie w terminie 
13-15 kwietnia, miało miejsce 

sympozjum -  konferencja 
z udziałem wystawców 

i dziennikarzy.

R ozpoczęli je  m in ister Joanna  
Staręga-Piasek, sekretarz stanu, pełno
mocnik rządu ds. osób niepełnospraw
nych, i Waldemar Fliigel, prezes zarzą
du PFRON. Oni też rozpoczęli sympo
zjum krótkimi wystąpieniami, z których 
obszerne fragm enty  przytaczam y. 
Prowadził je przedstawiciel organizato
ra Targów -  Krajowej Izby Gospodar- 
czo-Rehabilitacyjnej -  W łodzim ierz 
Sobczak, prezes Izby.

-  W każdym stoisku kupiłabym coś 
dla siebie -  stwierdziła Joanna Staręga- 
-Piasek, co przyjęto brawami -  a wynik 
tego minitestu uważam za dobry wska
źnik. Sądzę, że to jest ten kierunek, ta 
droga, którą -  spierając się -  powinni
śmy tworzyć przyszłościowy system za
trudn ian ia  n iepełnospraw nych . Dla 
przedsiębiorcy, podmiotu gospodarcze
go, na jw ażn ie jsza  je s t  stab ilność  
przepisów, konsekwencja działań, jasne 
określenie celów, do których dążymy. 
Gdybyśmy -  nie unikając sporów o in
strumenty -  wiedzieli, że utrzymujemy 
ZPCh jako jeden ze sposobów na zatru
dnianie osób niepełnosprawnych, że -  
poprzez zwiększenie kwalifikacji zawo
dowych i w ykształcenia -  tworzymy 
szansę ich zatrudniania na otwartym ryn
ku, to byłyby to już jakieś podwaliny 
systemu. /.../

W sprawach podatkowych: na pod
stawie dotychczasowych doświadczeń 
wydaje mi się -  i chyba zaczyna już to 
być stanowiskiem rządu -  że być może 
będziemy zmierzali w stronę pozosta
wienia w ZPCh kwoty ulgi w podatku 
VAT, oczywiście po odprowadzeniu do 
urzędu skarbowego należnej części tego 
podatku. Zlikwidowałoby to „krążenie 
pieniędzy” i byłoby zgodne z postulata
mi środowiska chronionego rynku pra
cy. W trakcie rozmów z Ministerstwem 
Finansów jest sprawa dotykająca tych 

------------------------------
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ZPCh, które parają się handlem, a dotycząca ewentualności 
wykluczenia towarów akcyzowych, bez konieczności rezy
gnacji z innych przywilejów posiadanych przez ZPCh. Uwa
żam, że byłaby to sensowna racjonalizacja, umożliwiająca 
osiągnięcie przez budżet założonych celów, ale nie kosztem 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Kolejna sprawa,
o której tutaj może nie będziemy zbyt szczegółowo mówić, to 
orzecznictwo, którego skutki -  dobre i złe -  państwo odczu
wają. Mogę zapewnić, że w najbliższym czasie będziemy do
pracowywać i wdrażać szereg zagadnień, w efekcie których 
osoby niepełnosprawne będą szerzej zatrudniane na otwartym 
rynku pracy, a ZPCh będą miały zapewnioną stabilną możli
wość działania jako podmioty gospodarcze, z jasno określo
nymi perspektywami.

-  Najbardziej jestem  rad -  i często to powtarzałem -  
z obecności na tych targach tych firm, które nie są znane Fun
duszowi -  powiedział Waldemar Fliigel. -  Ci bowiem, którzy 
nie figurują na naszych listach jako pożyczkobiorcy, ci, którzy 
nie występują o umorzenia czy restrukturyzację, potrafili 
w należyty sposób wykorzystać te możliwości, które dała im 
ustawa o rehabilitacji i polityka państwa wobec osób niepeł
nosprawnych. Większości zakładów wystawiających się na 
tych targach nie znam, a ich wyroby są na najwyższym pozio
mie. Będę z uporem bronił stanowiska, że niepotrzebnie two
rzy się atmosferę beznadziejności wobec ZPCh. W jednej 
z rozmów, które tutaj przeprowadziłem, usłyszałem utyski
wanie, że kiedyś PFRON przeznaczał znacznie więcej środ
ków na promocję ZPCh, teraz jest ich mniej. Może kiedyś 
było ich za dużo, nie potrafili państwo ani ich docenić, ani 
wykorzystać. Teraz jest ich mniej, trzeba zatem bardziej ra
cjonalnie nimi gospodarować, co stanowi swoistą kwintesen
cję zagadnień dotyczących ZPCh. Myślę, że za wcześnie je
szcze na jakiekolwiek głębsze oceny skutków finansowych 
dla tych zakładów, wynikających ze zmian ustaw podatko
wych. Pozostało wiele przywilejów, a Fundusz praktycznie 
w większości swoje funkcje spełnia. Główne zadania — doty
czące wspierania ZPCh -  są i będą w tym roku realizowane. 
Oczywiście kilku tytułów nie ma bądź są realizowane w mniej
szym zakresie, lecz -  wiemy wszyscy -  że niektóre z tych 
zadań, np. pożyczki, wzbudzały i będą wzbudzać kontrower
sje. Nie znaczy zatem, że mniejsza kwota przeznaczona aku
rat na ten cel jest jakimś wielkim nieszczęściem dla ZPCh. 
Lepszą formą jest drugi sposób wspierania: dofinansowanie 
odsetek od kredytów bankowych, z którego w zeszłym roku 
skorzystało 3,5 tys. podmiotów, czyli praktycznie wszystkie 
ZPCh. Są to kwoty duże, a w tym roku również na to dofinan
sowanie przewidziano kwotę na tym samym poziomie. Fun
dusz będzie przeznaczał środki na rozwiązania nowoczesne, 
np. uzyskiwanie certyfikatów z grupy ISO, nie na przetrwanie 
nierokujące poprawy wyników finansowych i samodzielności 
gospodarczej. Przez osiem lat na samo tylko zatrudnianie Fun
dusz wydal w kwotach nominalnych blisko 5,5 mld zł, co jest 
wielkością znaczną. Trzeba zapytać, czy środki te można było 
wydać lepiej, czy -  szczególnie w latach wcześniejszych -  
zostały one wydane w sposób gwarantujący realizację zadań 
stawianych przez ustawodawcę i rząd. /.../

Kulejąca
Musimy pamiętać o realiach ekonomicznych. ZPCh to nie 

jest jakaś lipa, to duży i często nowoczesny potencjał gospo
darczy. Będąc jednak swoistą enklawą gospodarczą nie mogą 
być wyjęte spod reguł gry rynkowej. Krytykując Fundusz czy 
rząd, czy ustawodawcę musimy pamiętać, że nie jest do koń
ca tak, że ZPCh to są takie „święte stworzenia”, którym wszy
stko się należy, one też powinny trochę krytycznie spojrzeć 
na własną działalność, pomijając aferzystów, których można 
policzyć na palcach jednej ręki. /.../

O to, czy i w jaki sposób rozwiązywany będzie „węzeł 
gordyjski”, jakim jest restrukturyzacja -  głównie spółdziel
czych -  ZPCh, spytał prezes KIG-R Włodzimierz Sobczak.

Problem ten -  jak zapewniła min. Joanna Staręga-Piasek -  
staje na niemal każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej PFRON. 
Przewlekanie decyzji w tym zakresie skutkuje faktem, że Fun
dusz dysponuje w roku bieżącym mniejszymi środkami niż 
w ubiegłym. Dla opracowania programu restrukturyzacji ZPCh 
powołano zespół ekspertów zewnętrznych, który odbył już 
jedno posiedzenie. Program taki ma powstać na przestrzeni

nu  [§j n u  i

Konferencję otworzyI Włodzimierz Sobczak 
najbliższych miesięcy, a pełnomocnik zapewniła, iż w planie 
finansowym PFRON na rok przyszły będą na ten cel wyo
drębnione środki.

Zdaniem prezesa Fliigla komisja ta będzie musiała wziąć 
pod uwagę fakt, że na przestrzeni ostatnich lat na modernizację 
i restrukturyzację ZPCh wydano łącznie -  bez pożyczek -  
320 min zł, a dzisiaj te same zakłady są w złej sytuacji. Efek
tywność wydatkowania tych środków musi być oceniona, a pro
wadzący ZPCh sami powinni dokonać rachunku sumienia.

Wystawcy narzekali na zbyt wysoki koszt, jaki na Targach 
PROMOCJA 2000 musieli ponieść za powierzchnię wysta
wienniczą (40 m kw. za 10 tys. zł), który np. na Nadbałtyc
kich Targach ZPCh w Gdyni wynosił połowę tej ceny, na in
nych zaś imprezach wystawienniczych bywa refundowany 
przez Min. Gospodarki nawet do wysokości 70 proc. kosztów. 
Sugerowano też przywrócenie funkcjonowania tradycyjnych 
imprez wystawienniczych, których zabrakło w tegorocznym 
kalendarzu.

Jako przyczynę relatywnie wysokiej ceny metra kw. po
wierzchni prezes Sobczak podał niewielkie dofinansowanie 
PFRON na ten cel, które wyniosło 150 tys. zł. Ubolewał, iż -  
z nieznanych mu przyczyn -  nie odbędzie się w tym roku
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TARGACH W WARSZAWIE

promocja
OPRECH, zapewnił, że Izba podejmie starania, by Nadbał
tyckie Targi w Gdyni reaktywować jesienią ze s'rodków przy
znanych na ten rok.

-  Oprócz PROMOCJI 2000 będziemy dofinansowywać 
udział ZPCh w poważnych imprezach targowych, w tym 
w większości międzynarodowych targów w Poznaniu -  po
wiedział prezes Fliigel. -  Być może ZPCh powinny wybrać 
jedną dużą imprezę, na której wystąpią w sile 200 zakładów -  
wówczas dofinansowanie będzie większe -  niż rozpraszać się 
na wiele małych imprez, na których dofinansowanie też jest 
niższe. Dofinansowaliśmy wniosek KIG-R, która przedstawi
ła nam okres'loną liczbę imprez, jest ona dos'ć obszerna -
14 krajowych i 6 zagranicznych -  i to nie zarząd PFRON bę
dzie już o tym decydował.

-  Należałoby -  powiedziała m.in. min. Staręga-Piasek -  
zastanowić się nad całym mechanizmem promocji. W grupie, 
w pewnej zbiorowości, można wypracować takie rozwiązania, 
które stosunkowo niedużym kosztem będą promowały. Wątek 
ten z pew nością pojawi się również w opracowywanych

Fragment audytorium. Głos zabiera Jolanta Tandek z „Wybrzeża" 

programach restrukturyzacyjncych. Formułę wspólnej promo
cji, jednak dla poszczególnych branż czy regionów, powinny 
wypracować organizacje środowiskowe. Być może zagadnie
niem tym powinien zająć się również zespół trójstronny dzia
łający przy pełnomocniku rządu ds. osób niepełnosprawnych.

-  W tym roku -  powiedziała Jolanta Tandek, dyrektor 
w Zakładach Odzieżowych „Wybrzeże” Spółdzielnia Inwali
dów w Gdyni -  miała się odbyć dziesiąta edycja Nadbałtyc
kich Targów ZPCh, których jesteśmy organizatorem, a ta liczba 
świadczy już o pewnej tradycji. Planowany koszt metra kwa
dratowego powierzchni wystawienniczej miał wynosić 140 zł, 
natomiast do PFRON wystąpiliśmy tylko o dofinansowanie 
kosztów promocji imprezy. Ostatecznej, wiążącej decyzji 
w tej sprawie nie otrzymaliśmy, wobec czego Nadbałtyckie 
Targi w roku bieżącym nie odbędą się. To nie jest impreza, 
którą można zrobić z dnia na dzień, w dowolnym miejscu. 
Odbywa się ona w World Trade Center -  GDYNIA EXPO, 
a zamówiony termin -  druga dekada czerwca -  musi być odwo
łany do końca lutego, inaczej ponosimy pełne koszty, bez 
względu na to, czy impreza się odbędzie, czy nie. Przy takim 
systemie decyzyjnym nie można zrealizować profesjonalnej 
imprezy wystaw ienniczej. Cieszę się, że spotkałam tutaj

sporo naszych byłych wystawców, cieszą mnie ich zapewnie
nia, iż zawsze -  o ile przedsięwzięcie dojdzie do skutku -  
będą brać udział w Nadbałtyckich Targach. W tej sytuacji bę
dziemy chcieli zorganizować dziesiąte, jubileuszowe targi w 
drugiej dekadzie czerwca roku 2001 i już teraz gorąco prosi
my PFRON nie tylko o dofinansowanie, ale i szybkie podję
cie decyzji.

Przyczyny „późnego rozruchu” Funduszu na początku każ
dego roku prezes KIG-R W. Sobczak tłumaczył faktem, iż 
jego środki są częścią budżetu, nad którym prace przeciągają 
się zwykle do końca roku. Jest to zatem zarzut raczej pod 
adresem sposobu dochodzenia do preliminarza PFRON. -  Czy 
na to nie znalazłby się jakiś sposób? -  spytał.

Zdaniem min. J. Staręgi-Piasek fakt, że do budżetu PFRON 
wpłynęło 500 min zl mniej, musi rzutować na sposób redy
strybucji tych środków. Sposobu na pewną stabilizację upa
trywała w planowaniu i realizacji przez PFRON programów 
wieloletnich. Zapewniła, iż będzie dążyła do tego, by Fun
dusz podpisał kilkuletnie umowy z określonymi organizacja
mi działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

W trakcie dyskusji poruszono i pytano o szereg kwestii 
szczegółowych, m.in.:

-  Czy i kiedy nastąpi refundacja kosztów udziału ZPCh 
w targach w roku ubiegłym? -  Terminy te określone są w umo
wie -  odpowiedział prezes Fliigel. -  Jeśli umowa nie została 
podpisana -  nie będzie refundacji.

-  Jeden z urzędów skarbowych wykluczył zwrot podatku 
VAT ZPCh -  producentowi octu spirytusowego uznając, że 
wyrób ten podlega akcyzie (sic!).

-  Wobec praktycznego wstrzymania przez PFRON przyj
mowania wniosków o pożyczki proszono o zmianę tej decyzji 
w jednostkowych przypadkach.

-  Czy przewiduje się jakieś postępowanie wobec dużych 
dłużników ZPCh (kopalnie, PKP) i czy będzie dofinansowanie 
do uzyskiwania innych certyfikatów niż ISO, a koniecznych 
np. w przemyśle motoryzacyjnym? -  Na pierwsze z tych pytań 
prezes Fliigel odpowiedział zdecydowanie negatywnie, na dru
gie -  że muszą to być odrębne decyzje, natomiast jak chodzi
0 wyższy niż ISO stopień certyfikacji, to generalnie -  tak.

Uczestników konferencji poinformowano, iż Rada Nadzor
cza PFRON zatwierdziła wspomaganie finansowe ZPCh ubie
gających się o uzyskanie certyfikatu ISO: na ten cel w tym 
roku przewidziano kwotę 4 min zł.

Przedstawiono też uchwałę zarządu PFRON nr 161/2000 
z 4.04.2000 r., na mocy której zlecono KIG-R organizację 
udziału ZPCh w określonych targach, wystawach itp.. promu
jących aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

Nie wszystkie uzyskane informacje napawają optymi
zmem, nie będziemy ich w tym miejscu szczegółowo anali
zować. Jednak zapowiedź działań na rzecz pozostawienia 
podatku VAT w  kwocie odpowiadającej wielkości ulgi
1 możliwość ograniczonego skorzystania z tej ulgi przez han
dlowe ZPCh zdecydowanie należy uznać za kroki idące we 
właściwym kierunku. Czekamy na następne!

Ryszard Rzebko 
Grzegorz Stanisławiak 

fot. „NS”
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ŚNIŁO Ml SIĘ..

Murzynek Bambo
„fylurzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz 
koleżka... ”, tak chyba zaczynał się wierszyk, który znać powinni 

moi rówieśnicy. Tylko nie pamiętam ju ż  skąd. Może z „Elementarza", 
a może z jakiejś innej obowiązkowej lektury, którą byliśmy zobowiąza

ni poznać w ramach edukacji, byłego na szczęście, systemu 
internacjonalistycznej miłości do wszystkiego, co inne i egzotyczne, 

w tym naszym pięknym świecie. No i oczywiście biedne i uciśnione...
W przypadku czarnego Bambo -  przez wstrętnych

białych kapitalistów!

» DOM ENA « _  ,Zebranie
Przedstawicieli

— ]V Ia rn y  dokonać podsum ow a
nia d z ia ła ln o śc i S p ó łdz ie ln i w 35. 
roku je j istnienia, w 35. roku obra
chunkowym. Jesteśm y dumni, że tyle 
lat specjalnością domu -  domeną no
m en om en — „D o m en y ” p o zo sta je  
ochrona osób i mienia. Jesteśm y wier
ni tradycji i pierwszej nazwie „Spół
dzielnia Inw alidów  Ochrony M ienia 
i Usług Różnych” . Mimo wielu prze
ciw ności udaw ało się przeprowadzić 
Spółdzielnię wśród raf i mielizn tak, 
że dziś przeszłość i przejścia nie cią
żą nam , nie są b a las tem , a raczej 
wzbogacają nasze doświadczenie, na
szą w iedzę prak tyczną -p o w ied z ia ł 
8 kwietnia na Zebraniu Przedstaw icie
li tej S pó łdzie ln i P io tr P luszyński, 
prezes jej zarządu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. poseł Stefan Macner, Zbigniew 
Radzicki, przew odniczący Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników 
ZPCh, i Jerzy Szreter, prezes zarządu 
KZRSIiSN.

W trak c ie  Z eb ran ia  ustępujący  
zarząd złożył sprawozdanie z działalno
ści Spółdzielni za rok 1999 oraz określił 
kierunki działalności na rok 2000, w tym 
plan sprzedaży usług, produkcji i han
dlu, plan finansowo-ekonomiczny, zatru
dnienia i płac, działalności rehabilitacyj
nej i socjalnej, planowane przedsięwzięcia 
organizacyjne i gospodarcze oraz przedsię
wzięcia inwestycyjne i remontowe.

Mimo trudności, które dotknęły całą 
gospodarkę, rok 1999 był dla „Dome
ny” dobry. Odnotowano wzrost sprzeda
ży i obrotów, przyrost zatrudnienia, po
większanie majątku trwałego, wzrósł 
zysk.

Zatrudnienie na koniec ub. roku wy
nosiło 1223 osoby, w tym 757 inwalidów, 
zatem wskaźnik ich zatrudnienia wyniósł 
63 proc. Wzrosło ono o 125 osób.

Wobec takich wyników nie może 
dziw ić, iż ustępującem u zarządow i 
udzielono absolutorium  i in eorpore 
powołano go na nową kadencję.

Czy w nowych uwarunkowaniach 
podatkow ych dla ZPCh uda się po
wtórzyć ubiegłoroczne sukcesy -  trud
no orzec. Jednak „Domena” -  wiodący 
zakład pracy chronionej na Podbeskidziu 
- j e s t  gotowa na wszystko.

(rhr)

Tak się dzisiaj zastanawiam, czy ten 
typ miłości, niejako urzędowej, był nam 
po coś potrzebny? Nas, wówczas mało
latów, interesow ała wtedy balonowa 
gum a do żucia, albo w najlepszym  
przypadku, para „bitelsówek” od prywa
ciarza, na którą naszych rodziców per
manentnie nie było stać w warunkach 
rynku „ekonomii socjalistycznej”.

Zwisał też ten model myślenia o in
nych samemu Murzynkowi Bambo. I to 
z tej prostej przyczyny, że nie dość, że 
nic z niego nie miał, to jeszcze o wier
szyku ani o trosce internacjonalistycz- 
nych w ładz dalek iego  kraju o jego  
skromną, czarną osobę nic a nic nie wie
dział. Bo i skąd? Ani manna z nieba nie 
leciała, ani nikt go faktycznie nie bro
nił, ani nawet nie zmuszał do chodzenia 
do murzyńskiej szkoły i uczenia się czy- 
tanek, czy wierszyków o biednych bia
łych dzieciach, co to na „balonówę” nie 
m ają. Telew izji w szechobecnej, na 
szczęście, jeszcze wtedy nie było. Przy
najmniej w Czarnej Afryce.

Lata minęły. Łeb posiwiał. A dzisiaj 
okazuje się, że mam pretensję. Słuszną. 
Jak najbardziej, moim zdaniem. Bo cze
mu -  kumaolek -  mnie, człowieka wy
kształconego, posiadającego um iejęt
ność czytania i pisania, jaką taką znajo
mość problemów środowiska, a może 
nawet -  choć twierdzi to ostatnio tylko 
moja ukochana żona -  myślącego, ktoś 
próbuje traktować jak Murzynka Bam
bo? Przecież nie jestem czarnoskóry. Nie 
gnębią mnie w moim własnym kraju 
żadne „b iałasy” . Wręcz przeciw nie. 
Rządzą „czarni” i na dodatek dobrzy 
chrześcijanie. Ci od dziesięciu przyka
zań, doskonale rozumiejący potrzebę po
magania innym, głoszący równość wiar 
i wyznań oraz miłość bliźniego.

Tylko że w ich rządzeniu  tego 
wszystkiego jakoś nie widać. Kierunek

działań w zakresie spraw środowisk osób 
niepełnosprawnych wyznacza, powiedz
my, zrozum ienie... albo może i nie... 
Czarna (afrykańska?) rzeczywistość zda
je  się łączyć z pazernym poglądem na 
kapitalizm sprzed kilkudziesięciu lat. 
Znowu plotę?

Ja to w szystko po prostu widzę. 
Jestem niepełnosprawny, ale nie jestem 
ślepy, pardon -  „widzący inaczej”. Po 
prostu nie chodzę. Od ponad 30. lat 
jeżdżę na wózku inwalidzkim. Na tym 
wózku musiałem nauczyć się żyć. Przy
zwyczaić do świata, w którym żyję. Po
cząwszy od spojrzeń ludzi w szpitalu, 
na ulicy, wszędzie. Ubierania się, toale
ty, poruszania się, seksu, chorowania. 
Ludzkiego niezrozumienia, lęku i wy
sokich krawężników, schodów. Niedo
stępnych mieszkań, autobusów i toalet, 
przychodni lekarskich i rehabilitacyj
nych. Skończyłem szkołę średnią, stu
dia, założyłem rodzinę. Przepracowałem 
zawodowo ponad dwadzieścia lat.

A teraz tracę resztki nadziei na praw
dziw e zrozum ien ie . Na rac jonalną  
postaw ę „P aństw a” w obec naszych 
potrzeb. Na miejsce, choćby skromne, 
w naszym społeczeństwie. Na nadzieję 
na lepsze jutro. I chyba znowu chrzanię. 
Bo tu nie chodzi przecież tylko o mnie. 
Chodzi o parę milionów ludzi w sytua
cji podobnej do mojej. Choć faktycznie 
żyjemy, to dla „władzy” nie istniejemy.

Tym, którzy krzykną: gdzie są do
wody -  mogę na wołowej albo, jeszcze 
lepiej, na ich w ygarbow anej skórze 
teraz w yliczyć, co m ieliśm y jeszcze 
niedawno, a co nam zabrano.

Ale mi się nie chce. Położę się spać, 
bo i tak syndromu Murzynka Bambo 
w stosunku rządzących do niepełno
sprawnych szybko wykorzenić się nie da. 
A na pewno nie do jutrzejszego ranka.

Andrzej Gata
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PROMOCJA?

Kiedy i dla kogo ?
relacji z Targów PROMOCJA 2000 oraz towarzyszą

cej im konferencji omówiliśmy uchwałę zarządu PFRON  
nr 16]/20Ó0 z 4 kwietnia 2000 r„ dotyczącą dofinansowania 
imprez wystawienniczych, w których uczestniczą ZPCh w roku 
2000 i 2001. Zamieszczamy ją  poniżej.

Weszła ona w życie z dniem podjęcia, tj. 4 kwietnia br. 
Jednak -  przynajmniej do momentu zamykania tego numeru -  
tylko na papierze. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyj- 
na nie otrzymała jeszcze na ten cel ani złotówki. A targi nie 
czekają, kolejne imprezy wystawiennicze z udziałem ZPCh za
czynają się i kończą...

Red.

Uchwała nr 161/2000 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 4 kwietnia 2000 r.

w sprawie: udzielenia dofinansowania ze środków Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3, w związku z art. 32 pkt 5 usta
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, 
poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, 
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 
i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, 
poz. 1101 i Nr 111 poz. 1280) oraz rozporządzenia Ministra Pra
cy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zleca
nia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu 
terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecz
nej i leczniczej (Dz.U. Nr 7, poz. 58) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł

nosprawnych udziela dofinansowania Krajowej Izbie Gospo- 
darczo-Rehabilitacyjnej (wniosek nr 6/WZDS/FRP/00 z dnia
21 lutego 2000 r.) do kwoty 1.469.440,00 zł (jeden milion 
czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzie
ści złotych) na częściowe pokrycie kosztów organizacji im
prez o charakterze wystawienniczym w 2000 r. i 2001 r.

2. Imprezy, o których mowa w ust. 1, zostaną określone 
w trybie roboczym z wnioskodawcą.

3. Środki zostaną przekazane w trzech transzach. Pierwsza 
transza zaliczkowo w wysokości 41,30 proc, kolejne po 
rozliczeniu 75 proc. poprzedniej transzy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie form pomocy udzielanej ZPCh przez Wydział 
Finansowania Zadań Ustawowych -  zadania realizowane 
przez oddziały PFRON (fragment)

3. Forma udzielanej pomocy: finansowanie ochrony ist
niejących miejsc pracy przez wspieranie promocji produktów 
tych zakładów.

Podstawa prawna: art. 32 pkt 5 i art. 36 ustawy.... oraz 
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 
13 stycznia 1999 r„ uchwala nr 161/2000 zarządu PFRON 
z 04.04.2000 r.

Kryteria przyznawania pomocy finansowej: zarząd PFRON 
zlecił Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warsza
wie organizację następujących targów, wystaw krajowych i za
granicznych oraz innych imprez o charakterze wystawienniczym, 
promujących aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

a) targi krajowe:
1) Krajowe Targi ZPCh PROMOCJA 2000 w Warsza

wie, w dniach 13-15.04.2000 r.
2) V K rajow e Targi S p ó łdzie lcze , w dniach  08- 

-10.09.2000 r. w Lublinie
3) VIII Międzynarodowe Targi WSCHÓD-ZACHÓD, 

w dniach 08-10.09.2000 r. w Lublinie
4) XII Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy 

SAWO, w dniach 19-22.09.2000 r. w Bydgoszczy
5) XIII Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITA

CJA, w dniach 16-18.11.2000 r. w Lodzi
6) Targi Świąteczne, w dniach 16-21.12.2000 r. w Łodzi
7) Międzynarodowe Targi Poznańskie WIOSNA 2000, 

w dniach 29.02.-03.03.2000 r. w Poznaniu
8) M iędzynarodow e Targi P oznańsk ie  SA LM ED , 

w dniach 23-26.03.2000 r. w Poznaniu
9) Międzynarodowe Targi Poznańskie MEBLE, w dniach 

09-15.05.2000 r. w Poznaniu
10) Międzynarodowe Targi Poznańskie MOTORYZACJA,

w dniach 25-31.05.2000 r. w Poznaniu
11) M iędzynarodowe Targi Poznańskie JESIEŃ 2000, 

w dniach 05-08.09.2000 w Poznaniu
12) M iędzynarodow e Targi Poznańskie DOM EXPO, 

w dniach 19-22.09.2000 r. w Poznaniu
13) M iędzynarodow e Targi Poznańskie TAROPAK, 

w dniach 19-22.09.2000 r. w Poznaniu
14) Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA 2000, 

w dniach 05-10.10.2000 r. w Poznaniu.
b) targi zagraniczne:
1) M iędzynarodowe Targi W ielobranżowe ODBUDO

WA BAŁKANÓW  w maju 2000 r. C zarnogóra -  
Jugosław ia

2) Międzynarodowe Targi Opakowań ROSUPAK, w dniach
20-24.06.2000 r. w Moskwie (Rosja)

3) Międzynarodowe Targi MEBLE 2000, 20-26.09.2000 r. 
w Lublianie -  Słowenia

4) Narodowa Wystawa Wielobranżowa BIZNES POLSKA,
październik 2000 r. Kijów -  Ukraina

5) Polska Prezentacja Narodowa POLEXPORT, ISTO
TO. 10.2000 r„ Kowno -  Litwa

6) Międzynarodowe Targi Ogólnospożywcze PRODEXPO
2001, luty 200lr.. Moskwa -  Rosja.

Przeznaczenie dofinansowania: dla każdego ZPCh, który za
warł stosowną umowę z KIG-R o uczestnictwie w ww. impre
zach targowych, na pokrycie do 40 proc. kosztów związanych z:

-  wynajmem i urządzeniem powierzchni wystawowej
-  wydatki związane z promocją i reklamą produktów ZPCh
-  uczestnictwem ZPCh w konkursach organizowanych na 

targach, promujących jakość i nowoczesność produktów ZPCh,

UWAGA:
Zakłady pracy chronionej uczestniczące w imprezach tar

gowych organizowanych przez KIG-R nie mogą występować
o indywidualne dofinansowanie zgodnie z uchwałą nr 120/99 
zarządu PFRON z dnia 12 marca 1999 r.
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„ŚWIĘTO SŁOWA”

Słoń logiki w składzie
W  słoneczną sobotę, 15 kwietnia, w Krajowym 

Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach 
w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa 

Piłsudskiego, odbył się koncert nominacji 
do pokazów centralnych XLV Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego we Włocławku oraz do 
finału konkursu „Sacrum w literaturze", 
który odbędzie się w terminie 25-28 maja

na Jasnej Górze.

W nastrojowej sali kominko
wej WDK spotkali się laureaci 
tu rn ie jów  k w alifikacy jnych , 
odbyw ających  się w cześn iej 
p rzez trzy  dni -  od 13 do
15 kwietnia -  w Zespole Szkól 
Rolniczych w Podzamczu Chę
cińskim. Niestety -  nie wszyscy: 
teatry jednego  aktora zyskały 
kwalifikację już wcześniej i nie 
pojawiły się na estradzie, była na
tomiast reprezentowana, nie wy
mieniona wcześniej w programie, 
kategoria młodzieżowych uczest
ników zmagań.

Na w idow ni zasiedli m.in. 
p rzed staw ic ie le  cen tra lnych  
władz Polskiego Związku Niewi
domych, z jego przewodniczącą 
Teresą Wrzesińską na czele oraz 
członkiem  zarządu głów nego, 
a zarazem prezesem oddziału PZN 
w Kielcach, Romualdem Jantarskim.
In corpore obecnę była także świe
żo powołana Rada Programowa 
K rajow ego C entrum  Kultury 
Niewidomych w Kielcach.

Zmagania kilkunastu uczest
ników, spośród których niektórzy uczestniczyli w rywalizacji 
w więcej niż jednej kategorii, oceniało pięcioosobowe jury, 
w składzie którego odnaleźliśmy zarówno krytyka literackie
go, aktora, reżysera, jak i animatora -  poza Leszkiem Jarzyną 
z Warszawy, zdominowane przez przedstawicieli kieleckiego 
środowiska kulturalnego.

W gronie startujących w kategorii „Sacrum w literaturze” 
zwracał uwagę występ Barbary Pęc z Tychów, która przed
stawiła -  to godny wzmianki wyjątek -  własne, niebanalne 
teksty -  „W ieczny ogień” i „Rozw ażania w ielkanocne” . 
Nieco później dała też się poznać -  już poza konkursem -  
jako znakomita gawędziarka, łącząc umiłowanie regionalnej 
gwary z dobrą dykcją i prezencją. Dobór fragmentów (wiersz 
„Krzyż i dziecko” C. K. Norwida i wyjątek z encykliki Jana 
Paw ła II) i w yczucie poetyckiego m etrum  były atutem  
Stanisława Bożka z Łańcuta.

Sylwia Pogwizd i Wojciech Ławnikowicz

Wśród recytatorów bardzo dobrymi warunkami głosowy
mi i znakomitą interpretacją gwary góralskiej dobitnie zazna
czył swą obecność Józef Głąb z Krakowa, którego interpreta
cja fragmentu „Na skalnym Podhalu” K. Przerwy-Tetmajera 
może rywalizować z kreacjami aktorskich profesjonalistów. 
I znów -  dobór tekstu („Szczurzyca” G. Grassa) oraz jego 
drapieżna, emocjonalna interpretacja, bardziej niż walory 
g łosow e, decydow ały  o o ryg inalności w ystępu Anny  
Czarnuszki ze Szczecina.

Sporym, pozytywnym zaskoczeniem był dla niżej pod
pisanego poziom rywalizacji w kategorii poezji śpiewa-
_______________  nej. Za niew ątpliw y talent -

i to w kategoriach profesjo
nalnej estrady -  należy uznać 
/.naną ju ż  S y lw ię  P ogw izd  
z Lublina: czysty, wyszkolo
ny, a je d n o c z e śn ie  św ieży, 
przejmujący głos, zdyscypli
nowana, a jednocześnie prze
pojona artyzm em  interpreta
cja, pełna melodycznych i in- 
tonacyjnyh niuansów, znako
micie zaaranżowany podkład 
to gama atutów spraw iająca, 
że dziew czyna ta pozostanie 
m oim  faw o ry tem  tak że  
w ogólnopolskiej rywalizacji. 
N iew ie le  u s tę p o w a ła  je j 
Barbara Filipowska z Byd
goszczy, której o ryg inalna , 
własna aranżacja, wzbogaco
na c iep łą , n a tu ra ln ą  barw ą 
głosu nie powinna budzić ni
czyich wątpliwości w ocenie. 
Także M a rzen a  J a rczy k  
z Krakowa (m.in. w repertu
arze -  a jakże! -  Grzegorza- 
Turnaua), z akom paniam en
tem g itarow ym  W ojciecha  
Ław nikow icza z W rocławia 

mogłaby z powodzeniem startować w „otw artej” ryw ali
zacji estradowej.

Gdy po przydługim oczekiwaniu na werdykt prowadzą
cy imprezę wyraził nadzieję, że każdy będzie nim usatysfak
cjonowany, poczułem się nieco nieswojo i przeczucie mnie 
nie omyliło: nie konkretne rozstrzygnięcia, lecz sam sposób 
potraktowania niektórych uczestników mógł bowiem budzić 
poważne zastrzeżenia z punktu widzenia elementarnej rów
ności i jednoznaczności kryteriów. Ogłoszono bowiem listę 
laureatów kieleckiego „Święta słowa”, lecz tylko niektórzy 
z nich otrzym ali nom inację do ogólnopolskiego finału. 
Co więcej -  część laureatów otrzym ała, jak  się okazało 
niesłusznie (cóż z tego, że z przeprosinam i?), dyplom y 
„z nominacją”. W innym przypadku jeden z uczestników -  uzna
ny za laureata -  został poproszony o... jeszcze jedną prezenta
cję swego 40-minutowego monodramu, by oceniające grono

Marzena Jarczyk
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W KIELCACH

poetyki
m ogło  pod jąć  o s ta teczn ą  decyz ję
o przyznaniu ewentualnej nominacji. 
Jednej z laureatek przekazano, że taśma 
z jej nagraniem  zostanie wysłana do 
Włocławka, by tamtejsze jury podjęło 
ostateczną decyzję o zaproszeniu do 
finału. Mniejsza już o gest Piłata, lecz 
czy odwlekając decyzję bądź domaga
jąc się ponownej prezentacji jury  nie 
tylko naraziło uczestników na dodatko
wy, niepotrzebny stres, ale także stwo
rzyło w ybranym  szansę, której inni 
zostali pozbawieni? Być może -  wysu
w ając te za s trz e że n ia  -  naruszam

Barbara Penc

niepisane tabu, lecz wydaje mi się, że 
w przypadku ludzi traktujących swoją 
pasję jak jeden z fundamentów społecz
nego potwierdzenia i przydatności obo
wiązuje zarówno bezwzględna logika 
postępowania, jak i konieczna delikat
ność, by nie urazić, nie zniechęcać nie
po trzebn ie , nie budzić w ątpliw ości
0 kryteria i kulisy.

Nie prezentując pełnej listy laureatów
-  choć zdecydow ana w iększość 
z wymienionych pojedzie już to do Wło
cławka, już to na Jasną Górę -  pozosta
niemy zatem w sferze własnych impresji
1 rekomendacji, dając tym samym wyraz 
przekonaniu, że nie chodzi o konkretne 
nazwiska, lecz o zasady, które w Kiel
cach zostały naruszone. Czasami bowiem 
wizyta słonia logiki w składzie poetyki 
je s t konieczna nie tylko z poczucia 
porządku, lecz i przyzwoitości.

Tekst i foto: Roman Radoszewski

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

Wokół nas wiosna w pełnym rozkwicie. W naszej Witrynie -  jak na maj 
przystało -  o uczuciach, przyrodzie i miłości. Trochę żartobliwie i trochę 
poważnie.

Wiosna
Wreszcie przyszła 
trochę zawstydzona, 
że tak długo była 
w zimowych ramionach!

Lecz teraz się cieszy 
z każdego kwiateczka, 
że zieleń, że słonko 
Kochana Wiosneczka!

I księżyc już zerka 
na swoją gwiazdeczkę, 
że pójdzie na spacer, 
siądzie na ławeczkę.

A słoneczko grzeje 
i mruga radośnie, 
czasami deszczyk leje 
i wszyściutko rośnie!

A ptaszek tak śpiewa, 
że aż serce rośnie, 
a słonko przygrzewa 
i ludziom radośnie!

Katarzyna Łysek

Wiosenny obraz lasu
było coś w tym widoku urzekającego 
ram iona zieleni rozw arły się przede 
mną
ukazały obraz zasklepiającej się rany 
z której ostatn ie zabójcze tchnienia 
uciekały w popłochu 
wzruszenie odebrało mi głos

ty uśmiechnęłaś się pierwsza 
patrzyłem jeszcze nieufny w głąb 
twoich oczu
serce mi drżało w niezdecydowaniu 
wiem że to z czasem przejdzie 
jak przyszło

ważne że zmartwychwstałaś
Włodzimierz Sypek

W Parku Południowym
Aleje pełne tu cienia, 
a w wodzie słońce gęstnieje.
Ptaki obrębiają ciszę 
szklanymi kroplami śpiewu.

Pod każdym znajomym drzewem 
wciąż pozostaje wspomnienie 
na tamtych stareńkich ławkach 
wstawały młode tęskonty.

Dziś tylko podobny ranek, 
zupełnie inne pragnienia
i trochę twarz odmieniona.
Na szczęście serce to samo.

Halina Kuropatnicka-Salam on

gdy idziesz
udowadniasz siłę istnienia 
gdy idziesz
wolniutko zdobywasz życie, świat
i ludzi
zaglądając w zakamarki duszy 
gdy idziesz
czuję się słabą istotą, która zawiniła 
Bogu
mam ochotę uciec do mysiej dziury 
chociaż wiem, że dojdziesz mnie 
nie dogoniwszy nigdy 

gdy idziesz
wszystko staje się tak proste 
zaś marzenia mienią się realnym

bytem
ból
i tak nikogo nie ominie
wierzyć, zatem wierzyć trzeba zawsze,
że pomiędzy niebem a ziemią
jest miejsce dla nas
schowanych w skorupie ślimaka

Wojciech Tatarczuch
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KOMPUTER DLA KAŻDEGO NASZE ROZMAITOŚCI

Wystarczy mieć 
głowę na karku

Głowa, ja k  wiadomo służy głównie do myślenia. 
Jednak często używamy je j wzbogacając środki 
wyrazu w kontaktach z innymi: kręcimy głową 

z niedowierzaniem, czemuś się dziwiąc, kiwamy 
głową potakując skwapliwie i tak dalej. A teraz 

niektórzy z nas zaczną jej używać do ...obsługi 
komputera. Bowiem ludziom pozbawionym władzy 

w kończynach zaproponowano „myszkę” 
obsługiwaną właśnie przy użyciu ...głowy należącej 

do użytkownika komputera.

W ostatnich numerach (4 i 5/2000) miesięcznika „Elek
tron ika  P rak tyczna” au to r Tom asz Gum ny (e-m ail: to- 
masz.gumny@ ep.com.pl) wyznaje ze skruchą: „...przez kil
ka lat, odkąd mam okazję pisywać dla EP, nie zaprojektowa
łem żadnego układu z myślą o osobach niepełnosprawnych...”
I przystępuje do rzeczy: myszkę (wielkości pudełka papie
rosów) mocujemy przy użyciu choćby „rzepów” do na przy
kład modnej i praktycznej czapeczki baseballowej. W kłada
my ją  na głowę, patrzymy na ekran monitora, na widoczny 
na nim kursor. Kiwamy głową pionowo -  tak też porusza się 
kursor, pochylamy głowę na boki — kursor porusza się po
ziomo. W kładamy do ust „ogonek” myszki -  cienką plasti
kową rurkę. Dmuchnięcie w nią odpowiada kliknięciu le
wym przyciskiem zwykłej myszki, natomiast zassanie po
wietrza urucham ia prawy klawisz. Prawda, że proste? To 
wszystko zaś zawdzięczamy czujnikom położenia, ciśnienia 
oraz stosunkowo prostemu układowi elektronicznemu.

Tak więc, by obsługiwać komputer rzeczywiście wystar
czy „mieć głow ę na karku”. Trzeba mieć jeszcze trochę 
„kasy”, by zamówić dostępne w AVT elementy i znajomego 
elektronika, choćby amatora, który je  połączy i uruchomi.

Redakcja miesięcznika obiecuje nadrobienie zaległości 
w proponowaniu nowoczesnych rozwiązań sprzętu kompu
terowego dla niepełnosprawnych. W kolejnych numerach 
znajdzie się projekt „wirtualnej klawiatury”, dzięki której 
będzie można pisać sprawnie, jedynie przy użyciu opisanej 
myszki.

W Internecie znaleźć można wiele wyrafinowanych tego 
typu urządzeń, niestety ich ceny są wysokie. Na razie nie 
możemy się jeszcze kontaktować z komputerem jedynie my
ślą, jak  to opisują autorzy utworów science fiction. Dlatego 
sądzę, że darmowa promocja takich pożytecznych gadżetów, 
jakie proponuje korporacja AVT, jest szczególnie na łamach 
„Naszych Spraw” zupełnie zasłużona.

(jk)

PS. Oto namiary redakcji miesięcznika „Elektronika Prak
tyczna” -  adres do korespondencji: 00-967 Warszawa 86, 
skr. p o cz t. 134, te l/fa k s : 022 . 8 3 5 -6 7 -6 7 , e -m ail: 
e p @ a v t.co m .p l, s tro n a  dom ow a w In te rn ec ie : h ttp :// 
www.ep.com.pl

Bariery, problemy 
i nadzieja

Integracja - demonstracja
7 kwietnia w wielu miejscach odbywały się demonstracje 

zorganizowane z okazji Ogólnoeuropejskiego Dnia Protestu 
przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. W Gliwi
cach demonstracja przebiegała pod hasłami równych praw dla 
niepełnosprawnych na rynku pracy, w dostępie do dóbr kultu
ry i możliwości integracji społecznej, z udziałem kilkudzie
sięciu uczestników, w tym sporej grupy „wózkowiczów” . 
W rozmowie z przedstawicielami mediów demonstranci po
dawali liczne przykłady dyskryminacji lub absurdalnych ure
gulowań prawnych. Naszą uwagę zwrócił jeden drastyczny 
przykład: dyrektor Śląskiej Kasy Chorych Andrzej Sośnierz 
wydał zarządzenie, w myśl którego certyfikaty na sprowadza
ne z zagranicy wózki inwalidzkie są ważne... trzy dni! Oka
zuje się, że oprócz barier architektonicznych bardziej dotkli
we są nieraz bariery w głowach urzędników.

Po wyroku -  bez emerytury
Informowaliśmy na łamach „NS” o korzystnym wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego, który przywrócił prawo do wcze
śniejszej emerytury tym rodzicom dzieci specjalnej troski, 
którzy utracili je  na skutek niezłożenia na czas właściwego 
wniosku, w wyniku wprowadzenia reformy em erytalnej. 
Okazuje się jednak, że ZUS wymaga od nich oświadczenia
0 nieprzystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego, 
a w przypadku przystąpienia do II filaru -  odmawia przyzna
nia świadczenia. Jest więc tak, że najpierw nowe przepisy ode
brały im możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury, a gdy 
dostosowali się do nowej sytuacji prawnej i zgodnie z jej 
wymogami dokonali wyboru funduszu przed końcem 1999 r. 
(a zatem przed wyrokiem Trybunału!), to obecnie ponownie 
odmawia się im prawa do świadczenia przyznanego tym wy
rokiem. Czyżby zatem egzekwowanie praw słusznie nabytych 
odbywało się na zasadzie „wkoło Macieju”?

„ Warszawa bez barier”
W ramach społecznej kampanii „Niepełnosprawni -  nor

malna sprawa” ukazał się niedawno bezpłatny przewodnik 
„Warszawa bez barier”. Zawiera adresy, telefony, a także krót
kie opisy blisko 500 stołecznych obiektów, zweryfikowanych 
pod względem dostępności dla niepełnosprawnych. Są to m.in. 
sklepy, restauracje, teatry, kina, pralnie, apteki, urzędy pracy
1 pocztowe, lecznice i kościoły. Są w nim także zamieszczone 
informacje o możliwościach dojazdu komunikacją miejską, 
dostępie do budynku i poruszania się w jego wnętrzu. Jest 
także lista tłumaczy języka migowego oraz adresy organiza
cji pozarządowych. Przypominamy, że akcja „Niepełnosprawni
-  normalna sprawa” rozpoczęła się od wywieszenia bilboar- 
dów przedstawiających rzeźby z warszawskich Łazienek, 
a w drugim etapie -  zdjęć osób niepełnosprawnych. Do czerw
ca w ramach kampanii działa też specjalna infolinia (0801 
101101). Na podstawie zgłoszeń zostanie opracowany specjal
ny raport o problemach, na które na co dzień napotykają 
niepełnosprawni w naszym kraju.

JO
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VI RAJD SAMOCHODOWY

„Integracyjny Most”

Na mecie

Fryszczynem zajęła IV miejsce, ze stratą niespełna siedmiu 
sekund do zwycięzcy. Tej to właśnie załodze przypadła główna 
nagroda -  ufundowany przez Fiat Auto Poland -  przystosowa
ny samochód Fiat Sienna.

Oprócz emocji sportowych organizatorzy zadbali o dobrą 
zabawę na mecie, z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, a także 
pokazami wyścigów na jedynym w Polsce torze rally-croso- 
wym. Wieczorna uroczysta kolacja połączona z rozdaniem na
gród charakterem i oprawą nie odbiegała od podobnych uro
czystości odbywających się na zakończenie imprez rajdowych 
profesjonalistów.

Oprócz pucharów i nagród dla uczestników były też wyra
zy uznania dla organizatorów. Za wkład w rozwijanie umiejęt
ności prowadzenia samochodu przez osoby niepełnosprawne
i podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego prezes Zarządu

Puchar TWK dla najmłodszej załogi 

Nie bez znaczenia dla wypracowania sprawnego systemu 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych jest też fakt, 
iż w tym roku, już po raz szósty, jego niepełnosprawni uczest
nicy dowiedli, iż przystosowany samochód jest, szczególnie 
dla inwalidów narządu ruchu, pomocą rehabilitacyjną, sprzę
tem ortopedycznym, a czasem wręcz protezą, umożliwiającą 
przezwyciężenie niesprawności oraz udział w normalnym ży
ciu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Nie zaś zbytkiem 
czy luksusem, jak dotąd uważają decydenci, głusi na postulaty 
zwolnienia samochodów przystosowanych do użytkowania 
przez niepełnosprawnych z akcyzy, podatku VAT czy opłat 
celnych. Może dzięki takim rajdom jak „Integracyjny most”
i ten stereotyp myślowy uda się pokonać.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Gata

I  w tym roku, mimo kłopotów finansowych, 
warszawski Automobilklub „Rzemieślnik" ju ż  
po raz szósty podjął się zorganizowania rajdu 

samochodowego „Integracyjny most". 
Zmagania zawodników mogliśmy obserwować 

w primaaprilisowy poranek.

W tegorocznym rajdzie wystartowało 50 obsad. Co warte 
podkreślenia, koszty udziału w rajdzie załóg niepełnospraw
nych pokryli organizatorzy. Trasa licząca blisko 100 kilome
trów, z licznymi próbami zręcz- 
nościowymi, wiodła atrakcyjny- j * *  
mi trasami Mazowsza w okoli
cach Białobrzegów, Góry Kal
warii i Grójca. Sklasyfikowa
nych na mecie zostało 47 za
łóg, w tym 23 z zawodnikami 
niepełnosprawnymi. W pierw
szej dwudziestce w klasyfika
cji generalnej znalazło się aż 
sześć załóg złożonych z zawod
ników z dysfunkcją kończyn 
dolnych, a najlepsza z nich -  
Eugeniusz Błaszczak z Piotrem

Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Woj
ciech Wirowski wręczył władzom Automobilklubu „Rzemieśl
nik” honorowy medal im. prof. Wiktora Degi. Organizatorzy 
zapowiedzieli kontynuowanie podobnych imprez w przyszło
ści -  w tym roku najprawdopodobniej rozegrany zostanie jesz
cze jeden rajd, a być może w roku przyszłym zorganizowany 
będzie cały cykl imprez o puchar prezesa Automobilklubu 
„Rzemieślnik”.

I tym razem okazało się, że wspólny start w rajdzie samo
chodowym kierowców pełnosprawnych i inwalidów znakomi
cie służy urzeczywistnianiu w praktyce idei integracji. Obala

też w iele b łędnych  opin ii
o mniejszych umiejętnościach 
kierowców inwalidów. Prze
bieg dotychczas rozegranych 
rajdów integracyjnych dowo
dzi, iż za kierownicą samocho
du człowiek niepełnosprawny 
ma szansę nawiązać rów no
rzędną ryw alizację z pełno
sprawnymi kierowcami, a czę
sto udowodnić, że swój przy
stosowany pojazd potrafi pro
wadzić lepiej i bezpieczniej od 
zdrowych rywali.
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odziemne wrażenia
UDANY PLENER

Grażyna i Henryk Markiewiczowie

„Plenerowicze”przy pracy

kopalni, zwłaszcza -  choć nie tylko -  na tych, 
którzy do Wieliczki przyjechali po raz pierw
szy. Na głębokości 135 m pod ziemią rozpo
ściera się niemal inny świat: -  Czuję się, ja k 
bym była w kosmosie, u źródeł życia -  zwierza 
się Sława Bednarczyk z Krakowa. -  To wielki 
fenomen, w którym przejawia się majestat na
tury, nie spotykany nigdzie indziej w takiej postaci.

Swoje wrażenia na płótno przenosi Józef 
S tachnik  z Krakowa, malujący akwarelami 
oraz farbami olejnymi. Z ośrodka szkolno-wy
chowawczego dla niesłyszących przy ul. Gro
chowej w stolicy M ałopolski przyjechały 
do W ieliczki po raz pierwszy dwie młode

Tajemniczy półmrok, dyskretne 
oświetlenie ujawnia fantastyczne 
kształty, nawisy, wyeksponowane 
narzędzia dawnych „skalników ”

-  to atmosfera towarzysząca 
marcowemu plenerowi 

w kopalni soli w Wieliczce.
Jego zwieńczeniem stal się
wernisaż, zorganizowany 

14 kwietnia na III poziomie 
kopalni przez Muzeum 
Żup Krakowskich oraz 
Fundację Sztuki Osób 

Niepełnosprawnych w Krakowie.

I Międzynarodowy Plener Malarski 
dla Artystów Niepełnosprawnych „Uroki 
podziemi wielickich" jest kontynuacją ze

szłorocznej, udanej ini
cjatywy, o której również 
informowaliśmy w swoim czasie na lamach 
„NS”. Tym razem impreza była organizo
wana z jeszcze większym rozmachem -  na 
blisko 120. uczestników była 18-osobowa 
grupa ze Słowacji, jedna osoba z Bułgarii
i 9-letnia Szwedka. W grupie tej byli za
równo profesjonaliści, jak  i amatorzy. 
Udział w plenerze stanowił znakomitą oka
zję do zetknięcia się z osobliwym środowi
skiem i klimatem wielickich podziemi, 
a także oryginalną formą terapii narządu 
ruchu, wzroku i słuchu.

Byliśmy obecni w dniu rozpoczęcia ple
neru, mieliśmy więc okazję przekonać się, 
jak niezatarte wrażenia wywierają odwiedziny

Grupka ze Słowacji zbiera siły

Kolumny poświęcone rehabilitacji społecznej, kulturze, sztuce i sportowi sponsorują w tym numerze:

J fó sze  Sprawy 28



dziewczyny — Barbara Gardaś
i Beata Dłubaś. Natomiast obej
rzawszy ubiegłoroczną wystawę 
poplenerową na przyjazd w tym 
roku zdecydowała się z kolei Janina 
Rodzoń z Sosnowca.

-  To jest unikalna impreza, dla
tego chcemy przyjeżdżać tu wraz 
z mężem, ile razy będzie to możliwe
-  entuzjazmuje się Grażyna Mar
kiewicz z Krakowa. -  M amy tu 
do czynienia z ucieleśnioną histo
rie!. Na miejscu tylko szkicuję, dla 
pamięci, a maluję w domu, bo mu
szę mieć pełne podparcie dla ręki, 
a także ciszę i spokój.

-  W pierwszy dzień tylko się 
przyglądam, muszę wczuć się w na
strój, w temat, w sfery odmiennej, 
myślowej abstrakcji -  uzupełnia 
mąż, Henryk Markiewicz. -  Efek
tu artystycznego nie da się, oczywi
ście, „zaprogramować”, ale każdy 
Z nas ma swój indywidualny sposób 
przetwarzania wrażeń, atmosfery 
miejsca, zwłaszcza tak nietypowe
go i mistycznego.

Uczestnicy wielokrotnie pod
kreślali, że gdyby nie organizatorzy 
trzydniow ego pleneru, to nawet 
mieszkając od lat w pobliżu Wie
liczki nigdy nie mieliby możliwo
ści odwiedzić podziemi: w przypad
ku „w ózkow iczów ” , n iep e łn o 
sprawnych nieraz w bardzo wyso
kim stopniu, zjazd do kopalni moż
liwy jest tylko w zorganizowanej 
grupie, w takich warunkach, jakie 
stworzono specjalnie dla potrzeb tej 
imprezy.

A cztery tygodnie później... 
przyszła wiosna, a w zasadzie przed
wczesne lato, jak to od pewnego 
czasu się zdarza. Tylko tam, pod 
ziemią temperatura nie zmieniła się, 
wynosząc 14°C. W piątek 14 kwiet
nia Wieliczka znów przeżywała co
roczne święto -  inaugurację nowe
go sezonu, oznaczającego wzmożo
ną inwazję „turystycznej stonki”
z całego świata. Kompleks budynków okalających szyb Dani- 
łowicza został barwnie udekorowany na tę okazję, królowa 
Kinga otoczona świtą solnych gwarków witała turystów. Wśród 
nich ponad 200 osób wybierało się na podziemny wernisaż.

Fragihent poplenerowej ekspozycji

którego otwarcie odbyło się 
w samo południe w wido
wiskowej komorze Długo
sza. D yrek to r M uzeum  
prof. A. Jodłowski i pre
zes Fundacji Sztuki Osób 
N i e p e ł n o s p r a w n y c h  
Andrzej Gerlach z wielką 
satysfakcją mówili o do
robku twórców, który został 
zap rezen tow any  dzięki 
w spólnej in ic ja tyw ie , 
w postaci ponad dwustu 
prac rozw ieszonych  na 
skalnych ścianach komory 
ekspozycyjnej. Podkreśla
li ogromny wkład pracy 
głównych animatorek przed
sięwzięcia -  Magdaleny 
Kopacz ze strony Muzeum
i Heleny Maślanej z ra
mienia Fundacji.

Kwietniowy wernisaż, 
na którym wyeksponowa
no ponad 200 prac wyko
nanych zróżnicowanymi 
technikami, dowodzi po
nad wszelką wątpliwość 
potrzeby kontynuacji tej 
inicjatywy, cennej zarów
no pod w zględem  arty 
stycznym, jak i terapeu
ty czn o -in teg racy jn y m . 
W zbogacony recita lem  
krakowskiej poetki i kom- 
pozytorki A licji Tanew
i zespołu akompaniujące
go, na długo pozostanie 
w pamięci przybyłych na 
uroczystość stanowiącą nie 
ty le  pożegnan ie  jeg o  
uczestników, ile wyraz na
dziei na następne spotka
nie -  za rok.

Warunkiem powodze
nia jest jednak grono życz
liwych sponsorów, które 
w tym roku stanowili: Fun
dacja „Porozumienie bez 
barier” Jolanty Kwaśniew

skiej, PFRON i Urząd Miasta Krakowa oraz wielickie firmy, 
m.in. PSS „Społem”, „Wessem”, „Amar”, „Elpo” i „Promyk”.

RR,'(jk)
fot. ina-press, Fundacja Sztuki

Autorka prezentowanej pracy Bogusława Ochnio z mężem

Dwa obrazy Jana Depty ukazujące kopalnię, pracujących górników 
i malujących artystów (lewa strona pracy). Po prawej stronie zmiana ról 

-  górnicy biorą się za malowanie i zapędzają artystów do pracy

USI Spółdzieln ia W ielobranżow a Poznań, POPON W arszawa i RON-LEASING W arszawa
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TWÓRCZOŚĆ TENIS

Nagrody przyznano
" V  Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hugona 
Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej został rozstrzygnięty. Prace 
z dziedziny poezji, prozy i plastyki napłynęły z całej Polski. 6 kwiet
nia wręczono nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Przyznano 25 wy
różnień w kategorii plastyki i wyrobów artystycznych, dwie drugie 
nagrody równorzędne -  w kategorii prozy otrzymał Zygfryd 
Dziekański z Kościeliska, w kategorii poezji -  Janusz Grabias 
z Lublina, III nagrodę zdobyła Ewa Kojro z Warszawy. Przyznano 
także nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagrodzone teksty i zdjęcia 
prac znalazły się w pięknie wydanym, bibliofilskim tomiku pt. „Piszę 
do Ciebie ciepłem jutra”, będącym cytatem z wiersza J. Grabiasa.

IKa

Z NOTATNIKA KRAKOWSKIEGO

Zwiastun Biennale
P l a c  Wszystkich Świętych wyróżnia się kompleksem zabudo

wań franciszkanów i okazałym Pałacem Wielopolskich, któiy obec
nie stanowi siedzibę „przezornego Magistratu ”, Świadczą o tym 
stojące nieopodal okazale pomniki niegdysiejszych zasłużonych 
Ojców Miasta: Józefa Dietla i Mikołaja Zyblikiewicza. Na piętrze 
Pałacu, w drodze do reprezentacyjnych sal i gabinetów członków 
zarządu, mijamy Kamienny Hol.

Z początkiem kwietnia na jego ścianach zawisło z górą 
czterdzieści obrazów wziętych z kolekcji Fundacji Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych. Były to głównie prace nagrodzone na 
poprzednich Biennale, ale nie tylko. Ze względu na miejsce eks
pozycji nie zabrakło utrwalonych na płótnie pejzaży podwawel
skiego grodu (m.in. Danuty Giergun, Jana Niemca i Dominiki 
Mendel). Licznie zebranych na wernisażu gości serdecznie podej
mowały panie Teresa Starmach -  wiceprezydent Krakowa 
(a prywatnie wielka miłośniczka sztuki i ...rodzona siostra Andrzeja, 
„pierwszego marchanda Rzeczypospolitej”, o czym już donosili
śmy przy okazji „Aukcji Wielkiego Serca”) oraz Helena Maślana
-  prezes Fundacji.

Wystawa ta -  ze względu na miejsce -  posiada wymiar niemal 
symboliczny. Dala temu wyraz w swoim krótkim, ale serdecznym 
wystąpieniu pani wiceprezydent. Obok walorów artystycznych, pra
ce twórców niepełnosprawnych prezentowane w gmachu Urzędu 
Miasta niejako „przypominają" krakowskim rajcom i urzędnikom, 
a także znamienitym gościom o problemach środowiska, codzien
nych problemach często jakże dolegliwych, czekających na roz
wiązanie. Świadczą one również o tym, że ludzie niepełnosprawni 
nie stanowią bynajmniej balastu dla społeczeństwa, przeciwnie -  
potrafią wnieść w życie nowe, fascynujące często wartości.

To niewątpliwe uhonorowanie jest kolejnym już gestem Urzę
du Miasta Krakowa. Właśnie mija pierwsza rocznica powstania 
Galerii „Stańczyk”, która mieści się w lokalu udostępnionym Fun
dacji przez Urząd. Dwadzieścia wystaw plastycznych -  indywi
dualnych i zbiorowych -  nie licząc spotkań literackich i fajfów 
poetyckich, to imponujący dorobek, jak stwierdził (niemal z za
zdrością) członek zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków 
Leszek Dutka. Podobnie zareagował prof. Bronisław Chromy na 
wieść, że tegoroczne Biennale odbędzie się w Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego, stanowiąc element Festiwalu Kraków 2000.

A tymczasem na adres Fundacji nadchodzą prace twórców 
z całego kraju i ze świata. Nadchodzą i nadchodzą...

Janusz Kopczyński

Polski Koncern
Podczas turnieju WORLD GRAND PRIX  

w tenisie na wózkach rozgrywanym 
w Płocku na kortach PETRO SSA nie było 

niespodzianki. Zwyciężył jeden z faworytów 
Kai Schramayer z Niemiec, obecnie szósty singlista

w rankingu światowym.

Piotr Jaroszewski -  półfinalista PKN POLISH OPEN 2000

Światowa Federacja Tenisa -  ITF -  zrzesza obecnie 56 na
rodowych organizacji zajmujących się tenisem na wózkach.

Cykl turniejów na wózkach NEC W heelchair Tennis Tour 
obejmuje 120 turniejów rozgrywanych w 29. krajach na całym 
świecie pod nadzorem International Tennis Federation z sie
dzibą w Londynie. Suma nagród w tych turniejach przekracza 
800 tys. USD. Wśród nich jest 60 turniejów o najwyższej ran
dze. Są to turnieje o randze Super Sedes  (SS) -  najwyższa kate
goria (tylko dwa turnieje na świecie) -  i Championships Series 
(CS 1, CS 2, CS 3, CS 4). Zawodnicy startujący w tych turniejach
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Kai Schramayer (z lewej) i Tadeusz Kruszelnicki -  zwycięska para deblowa

zdobywają punkty do światowego rankingu (WTR). Obecnie 
na liście światowej jest sklasyfikowanych ok. 450 mężczyzn
i ok. 160 kobiet. Wśród nich są także Polacy. Najwyższe lokaty 
zajmują: Tadeusz Kruszelnicki (WTR 18), Piotr Jaroszewski 
(WTR 46) oraz Renata Kalinowska (WTR 36). Ocenia się, 
że w całym świecie gra w tenisa na wózkach ok. 10 tys. osób.
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NA WÓZKACH “ O r

Naftowy Polish Open 2000 ^
Polski Koncern Naftowy -  Polish 

Open (dawniej Petrochemia Polish Open) 
jest od 1996 roku w cyklu NEC Wheel- 
chair Tennis Tour i mial w 1999 roku ran
gę piątą -  Championships Series 4.

Kulminacją cyklu World Grand Prix 
NEC Wheelchair Tennis Tour jest rozgry
wany w listopadzie każdego roku NEC 
MASTERS, dla najlepszych ośmiu za
wodników i ośmiu zawodniczek, którzy 
w walce na korcie zdobywają tytuły naj
lepszych na świecie .

NEC Wheelchair Tennis Tour to także 
wiele renomowanych firm światowych 
będących sponsorami, dzięki którym or
ganizowane są turnieje w poszczególnych 
krajach, są wśród nich: NEC, Ford. Maz
da, Lipton. Mercedes, Invacare Corpora
tion, Volvo, Nokia, Kivanis, Fiat, Wilson, 
Adidas, Sony, Phillips i wiele innych.

W rozgrywanym po raz szósty turnie
ju Polski Koncern Naftowy -  Polish Open 
2000 z pulą nagród 8 tys. USD o zwycię
stwo walczyli: Niemiec Kai 
Schram ayer z A ustriak iem  
M artinem  Legnerem . Tych 
dw óch zaw odników  było 
gwiazdami płockiej imprezy, 
w której wystąpiło 54. zawodni
ków z 9. krajów.

W dotychczas rozgryw a
nych w Płocku zaw odach 
Legner wygrywał dwukrotnie.
W tym roku lepszy był -  znany 
Czytelnikom „NS” z turnieju 
w Sopocie, który relacjonowali
śmy w tegorocznym marcowym 
numerze -  Schramayer, który 
w finale gry singlowej kategorii 
Open pokonał Legnera 6:4,6:2.
Za zwycięstwo otrzymał okaza
ły puchar i 1500 dolarów.

W tej najważniejszej kate
gorii, gdzie prawo startu mają 
zawodnicy zajmujący w rankin
gu światowym miejsce 1-125, 
wystartowało czterech Polaków:
Tadeusz Kruszelnicki, Piotr 
Jaroszew ski, Albin Batycki 
oraz Jerzy Kulik. Kruszelnicki 
z Jaroszewskim dotarli do pół
finału. Pierwszy z nich przegrał 
z Schramayerem 2:6, 3:6, na
tom iast drugi z nich uległ 
Legnerowi 0:6, 1:6. Batycki od
padł w ćwierćfinale po porażce 
ze Schram ayerem  1:6, 0:6,

Teresa Szyszka -  wielokrotna medalistka MP

K. Schramayer i T. Kruszelnicki na ceremonii wręczania pucharów

Po ciężkim dniu byl czas na zabawę. Na pierwszym planie 
Martin Elliatton -  prezydent Światowej Federacji Tenisa na Wózkach

natom iast Kulik odpadł w pierw szej 
rundzie po przegranej z Batyckim 0:6,4:6.

W deblu kategorii OPEN nasi czołowi 
zawodnicy zagrali w parach z najlepszy
mi. Partnerem Jaroszewskiego był Martin 
Legner (nr 1 list światowych debla), nato
m iast K ruszeln ick i grał w parze 
z Schramayerem (nr 2 list światowych de
bla). Zgodnie z oczekiwaniami te dwie 
pary dotarły do finału i rozegrały mecz
o pierwsze miejsce. W meczu stojącym na 
w ysokim  poziom ie lepsi okazali się 
Kruszelnicki / Schramayer, którzy zwycię
żyli Jaroszewskiego/Legnera 6:3, 6:2.

Po raz pierwszy do Płocka przyjecha
ły jedne z najlepszych zawodniczek na 
świecie: Janet McMorran z Wielkiej Bry
tanii (nr 7 list światowych singla) oraz 
Brigitte Ameryckx z Belgii (nr 8 list świa
towych singla). Tak jak wskazuje ranking, 
lepszą w finale okazała się McMorran. któ
ra wygrała z Ameryckx 6:4, 6:3 i otrzy
mała za zwycięstwo 960 dolarów.

Dwie Polki w ystępujące 
w kategorii Open: Renata Kali
nowska i Agnieszka Bartczak 
przegrały sw oje pojedynki 
ćwiećfinałowe z zawodniczkami 
wyżej notowanymi: Kalinowska 
z Christine Otterbach (Niemcy)
1:6, 2:6, a Bartczak z Christel 
Seyen (Belgia) 0:6, 2:6.

W deblu kobiet pierwsze miej
sce zajęły McMorran (W. Bryta
nia) / Otterbach (Niemcy), poko
nując w finale Ameryckx / Seyen 
(Belgia) 6:2,6:7(4), 6:3.

W kategorii A w singlu 
zwyciężyli: Stephen Goudou 
(F rancja) w śród m ężczyzn
i Simone Blaauw (Holandia) 
wśród kobiet.

W deblu mężczyzn katego
rii A zwyciężyli: Wiktor De- 
menko (Rosja) / Bogusław Głaz 
(Polska).

Turniej był oceniany przez 
o b serw ato ra  In tern a tio n a l 
Tennis F ederation  M artina 
McElhattona, który pełni funk
cję p rezyden ta  Św iatow ej 
Federacji Tenisa na Wózkach.

Wiesław Chrobot 
Dyrektor PKN 

Polish Open 2000 
fot. Polski Związek 
Tenisa na Wózkach
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TURYSTYKA

VII Rajd o Puchar Prezesa
TPD z Woli. Wśród wyróżnionych dru
żyn były: SKKT EKO przy SP 340 w War
szawie (puchar od Stowarzyszenia Miło
śników Urli), SK PTSM przy SK w Miń
sku Maz. (puchar od prezesa „Carpe 
Diem”), „Madagaskar”-  drużyna z Chy
lić (puchar ufundow any przez Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK), 
„Wiosenne Urle” ze SP w Urlach (puchar 
ufundowany przez Krzysztofa Kalinow
skiego, radnego pow. wołomińskiego).

Niezwykle przyjemnym momentem 
było wręczenie pucharu od Zarządu Głów
nego TWK dla najmłodszego niepełno
sprawnego uczestnika rajdu, którym był 
9-letni Adam Ziółkowski z Urli. Na rajd 
zabrała go mama. Wręczając puchar Woj
ciech Wirowski, prezes TWK, mówił o po
trzebie organizacji takich imprez integra

cyjnych. Następnie w imieniu 
TWK przekazał na ręce Tade
usza Siedleckiego, twórcy KT 
„Datajana”, honorowy medal 
im. prof. W. Degi dla Klubu 
Turystycznego „Datajana” za 
„konsekwentne upowszechnia
nie turystyki i aktywnego wy
poczynku wśród osób niepeł
nosprawnych”. Złożył życze
nia wszelkiej pomyślności dla 
kadry, członków i sympatyków 
Klubu z okazji jego 20-lecia.

Sponsorami rajdu byli: Za
rząd Dzielnicy Śródm ieście 
Gminy W arszawa Centrum, 

Zakłady Mięsne Export-Import S.C. Ja
dów, Gminny Ośrodek Kultury w Jado
wie, Stowarzyszenie Miłośników Urli, 
radny Krzysztof Kalinowski, SEZAM 
FALCK Sp. z o. o, Biuro Przewodnickie 
TRAKT oraz ksiądz Marek Sendek. dusz
pasterz młodzieży akademickiej. Udział 
młodzieży ze wszystkich szkół z Urli 
i Jadowa był zasługą Małgorzaty Łoń, 
dyr. gim nazjum  w Jadowie. Konkurs 
k rajoznaw czy opracow ał W aldem ar 
Wandowicz, naczelny „Szwejk” Rzeczy
pospolitej. A przed nami wybory nowe
go prezesa klubu i kolejny rajd, na który 
już teraz zapraszam.

Jadwiga Siedlecka
fot. A. Gata

J u ż  po raz siódmy Klub 
Turystyczny „ Datajana ” 

przy Stowarzyszeniu 
Turystyczno-Kulturalnym 

„ Carpe Diem ” zorganizował 
rajd „ O Puchar Prezesa 

K T DATAJANA".
W sobotę 8 kwietnia 

na wędrówkę z prezesem 
Sylwestrem Matulką wyruszyło 
w okolice Urli ponad300 osób, 

razem 27 drużyn. 
Uczestnikami były dzieci ze szkół pod

stawowych i średnich, wychowankowie 
sześciu Domów Dziecka z W arszawy 
i okolic, młodzież niepełnosprawna z Ze
społu Szkół Specjalnych przy 
Centrum Rehabilitacji w Kon- 
stancinie-Chylicach oraz z CKi- 
RI w Konstancinie, z gminy 
Centrum oraz mieszkańcy Urli.

Uczestnicy mieli do wybo
ru 5 tras. Prowadziły one z Ja
dowa, Mokrej Wsi, Szewnicy 
i Nadliwia do położonej wśród 
sosnowych lasów miejscowości 
wypoczynkowej Urle. Młodzież 
niepełnosprawna przyjechała 
autokarami, zwiedziła Łochów,
Jadów i przeszła bądź przeje
chała na wózkach krótki odci
nek trasy do Urli. Tam w ośrod
ku „Caritasu” czekała na uczestników go
rąca herbata, smaczny bigos i kiełbaski. 
Przy stoisku Wydawnictwa AgArt można 
było nabyć aktualne i archiwalne numery 
„Mandragory” i przewodniki po Litwie, 
a na stoisku KT „Datajana” uzyskać od
cisk pieczęci rajdowej, pamiątkowe znaczki 
i inne pamiątki turystyczne. Najmłodsi 
korzystali z niewielkiego placu zabaw.

Przy ognisku drużyny prezentowały 
program artystyczny w formie piosenek, 
skeczów, recytacji wierszy, także własnych. 
W tym czasie w sztabie organizacyjnym 
rajdu trwało podliczanie wyników współ
zawodnictwa drużyn.

Puchar Prezesa „Datajany” otrzymało 
Środowiskowe Ognisko W ychowawcze
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NIE WSZYSCY PRZECZYTALI

Zakłady mniej chronione
Z  nieznanych nam powodów redakcja nasza nie 

otrzymała ani informacji, ani zaproszenia na 
konferencję prasową min. Joanny Staręgi-Piasek, 
sekretarza stanu w MPiPS, pełnomocnika rządu 

ds. osób niepełnosprawnych, która odbyła się 
19 kwietnia. Zaproszenia nie otrzymały również 

redakcje innych periodyków środowiskowych.
Posiłkujemy się zatem materiałem opublikowanym 

w „Rzeczpospolitej ” z 20 kwietnia.

Zakłady pracy chronionej, podlegające od 1 stycznia tego 
roku bardziej rygorystycznym przepisom podatkowym, zwol
niły z pracy około pięciu tysięcy inwalidów. Niektórzy pra
codawcy, zaniepokojeni kontrolami ze strony urzędów skar
bowych, sami zrezygnowali ze statusu ZPCh.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnospraw
nych ostrzegała w ubiegłym roku, że odebranie części przy
wilejów podatkowych spowoduje masowe bankructwa zakła
dów pracy chronionej. Do krachu nie doszło -  spośród 
3,5 tysiąca ZPCh zrezygnowało ze specjalnego statusu zale
dwie 45 firm. Pozostałe ograniczyły jednak zatrudnienie -  
w lutym w urzędach pracy zarejestrowanych było 33,7 tysią
ca niepełnosprawnych bezrobotnych. Na jedną ofertę pracy 
przypada trzydziestu dziewięciu chętnych.

Od 1 stycznia ZPCh wpłacają podatek VAT do urzędu 
skarbowego, który ma obowiązek zwrócić należną im kwotę 
w ciągu dwudziestu pięciu dni. Niektórzy pracodawcy nie 
w ytrzym ują jednak drobiazgowych kontroli skarbowych
i rezygnują ze statusu ZPCh.

-  Zakłady pracy chronionej były rozbestwione brakiem ja
kiejkolwiek kontroli -  mówi Joanna Staręga-Piasek, pełnomoc
nik rządu ds. osób niepełnosprawnych. -  Likwidacja ulg stwo
rzyła pewne problemy finansowe, ale przyczyniła się również do 
zdyscyplinowania pracodawców. Urzędy skarbowe nie wstrzy
mują zwrotu nadpłaconego podatku VAT, jeśli stwierdzone nie
prawidłowości są drobne i wynikają z pomyłek, a nie z chęci 
oszukania fiskusa. -  Jako przykład firmy godnej naśladowania 
minister Staręga-Piasek wymieniła poznańską spółdzielnię Sinpo, 
która zatrudnia niewidomych do produkcji nici chirurgicznych.

-  Chodzi nam o to, aby ZPCh były normalnymi podmio
tami gospodarczym i, wdrażały nowoczesne technologie, 
a nie kojarzyły się z producentami szczotek -  powiedziała 
Joanna Staręga-Piasek.

Pracodawcy odpowiadają jednak, że trudno wdrażać nowe 
technologie bez kredytów bankowych. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego budżet w tym 
roku zmalał o pół miliarda złotych, najczęściej odmawia do
finansowania odsetek bankowych od kredytów inwestycyj
nych. W budżecie PFRON zarezerwowano 156 min zł na pro
gramy wspierające zatrudnienie inwalidów.

OŚWIADCZENIE POPON

Zmiany ustaw podatkowych doprowadziły 
do likwidacji 50 tysięcy stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych

w dniu 19 kwietnia 2000 roku na zwołanej konferencji 
prasowej oraz w wywiadzie udzielonym Monitorowi Wiado
mości I programu TVP. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepeł
nosprawnych przedstawiła opinię, że skutki zmian podatko
wych wobec zakładów pracy chronionej nie okazały się tak 
negatywne, jak przewidywali to pracodawcy osób niepełno
sprawnych, gdyż do chwili obecnej zostało zwolnionych 
z pracy w tych zakładach jedynie 4000 osób niepełnospraw
nych, a zaledwie 45 zakładów pracy chronionej zrezygnowa
ło ze statusu. Jednocześnie w' wypowiedzi Pełnomocnika Rzą
du pojawiło się stwierdzenie, że ocena przedstawiona przez 
POPON jest przesadzona i wynika z chęci przedstawienia 
obrazu sytuacji służącego interesom  pracodawców. Nie 
będziemy polemizować z tą tezą. Chcielibyśmy tylko przypo
mnieć Pełnomocnikowi Rządu kilka podstawowych faktów, 
które muszą popsuć dosyć radykalnie dobry nastrój rzecznika 
interesów osób niepełnosprawnych.

Po pierwsze -  w latach ubiegłych, gdy funkcjonowały ulgi
i zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej -  rocz
nie powstawało w tych zakładach około trzydzieści tysięcy 
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. W chwili 
obecnej te miejsca już nie powstaną.

Po drugie -  na skutek zmian systemu podatkowego zmniej
szyły się wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (o ok. 700 min złotych rocznie). Ponieważ 
Minister Finansów nie przyznał Funduszowi obiecanej dotacji, 
zmusiło to Zarząd PFRON do drastycznego ograniczenia wy
datków m.in. na refundację kosztów tworzenia nowych miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych. W 2000 roku przewiduje 
się utworzenie jedynie 3400 (sic! -  statystycznie 10 na po
wiat) nowych miejsc na wolnym rynku pracy, podczas gdy 
w latach ubiegłych ilość ta oscylowała między 14 tys. a 17 tys. 
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Oznacza 
to w skali roku utratę dodatkowych co najmniej 10 tys. miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych.

Po trzecie -  administracja państwowa i samorządowa od 
początku obowiązywania ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych systematycznie zwal
niała się z (nałożonego na pracodawców) obowiązku zatru
dniania osób niepełnosprawnych. Działo się tak mimo sprze
ciwu organizacji reprezentujących te osoby. W grudniu 1999 
roku Sejm znowelizował ustawę o rehabilitacji zawodowej
i społecznej wprowadzając minimalne wskaźniki zatrudnia
nia osób niepełnosprawnych przez państwowe i samorządo
we jednostki organizacyjne. Po raz kolejny jednak to rozwią
zanie okazało się fikcją. W dniu 18 lutego 2000 roku Mini
ster Finansów zaniechał poboru wpłat na PFRON od pań
stwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,

------------------------------



WIZYTA

System rehabilitacji
W tym samym hotelu „Gromada ” w W arszawie, a1 którym dzień I 
wcześniej obradował POPON, odbyło się 14 kwietnia seminarium 

z udziałem dwójki specjalistów amerykańskich, zorganizowane przez 
KIG-R oraz Grupę Roboczą Organizacji Działających na rzecz 

Lokalnego Rozwoju Ekonomicznego (PWG), którzy szerokiemu gronu 
gości z całej Polski przedstawili specyfikę systemu rehabilitacji 

i rynku pracy dla niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych. 
Była to zatem okazja do konfrontacji rozwiązań i punktów 

docelowych, a zarazem możliwość rozwiania wielu mitów 
i uprzedzeń, i to leżących po obu stronach.

OŚWIADCZENIE POPON
Zmiany ustaw podatkowych 
doprowadziły do likwidacji 

50 tysięcy stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych

------- -----------------------

zwalniając je z wprowadzonego kilka 
miesięcy temu ustawowego obowiąz
ku zatrudniania osób niepełnospraw
nych w minimalnym wymiarze.

Wymienione powyżej fakty spowo
dowały, że za czasów kadencji obecne
go Pełnomocnika, Pani Joanny Staręgi- 
-Piasek, rynek pracy dla osób niepełno
sprawnych skurczył się o około 50 ty
sięcy stanow isk. Nikom u nie trzeba 
uświadamiać społecznych konsekwencji 
tego faktu. Wielu z niepełnosprawnych 
stanie się klientami kierowanych przez 
Panią M in ister instytucji pom ocy  
społecznej.

W świetle powyżej przedstawionych 
efektów  zm ian ustaw  podatkow ych
i polityki rządu wobec osób niepełno
sprawnych, sformułowany przez Panią 
Pełnomocnik Staręgę-Piasek zarzut pod 
adresem pracodawców, że nie zawsze 
chodzi im o interes osób niepełnospraw
nych, pozostawiamy bez komentarza, 
a przybieranie przez Pełnomocnika ds. 
Osób Niepełnosprawnych i Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Finansów Dorotę 
Safjan szat obrońców interesów osób 
niepełnosprawnych za przejaw zwykłej 
ludzkiej nieprzyzwoitości. Jest to szcze
gólnie smutne, gdyż obie Panie wywo
dzą się z ugrupow ania politycznego, 
które ciągle jeszcze wielu obywateli 
kojarzy z osobą Jacka Kuronia.

Warszawa, 20 kwietnia 2000

PS. Przedwczesne wydaje się także 
publiczne odrzucenie przez Panią Mini
ster Joannę Staręgę-Piasek możliwości 
powrotu do systemu ulg i zwolnień po
datkowych dla zakładów pracy chronio
nej, w sytuacji gdy komisja sejmowa 
rozpatruje obecnie projekt nowelizacji 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł
nosprawnych, zakładający powrót do ulg
i zwolnień podatkowych w limitowanym 
zakresie, traktując to rozwiązanie jako 
próbę rekonstrukcji systemu kreującego 
realny rynek zatrudnienia osób niepeł
nosprawnych.

Przewodniczący 
Zarządu Krajowego 

Narcyz Janas

Witając przybyłych zza oceanu spe
cjalistów -  Roberta Franciose i Rona 
Spinella z Emplóyment Trust Inc., jak
i polskich uczestników tego panelu dys
kusyjnego, prezes KIG-R, Włodzimierz 
Sobczak, podkreślił prekursorski cha
rakter tego spotkania, a także fakt, że 
w okresie, kiedy w naszym kraju trwa
ją  gorące dyskusje nt. przyszłości chro
nionego rynku pracy i często szermuje 
się w nich argumentem o doskonałości 
zachodn ich  system ów  rehab ilitac ji 
zawodowej, warto „z pierwszej ręki” 
dow iedzieć się. na czym  polega ich 
specyfika i na ile mogą one znaleźć 
zastosowanie w naszych realiach spo
łecznych i gospodarczych. Nie ukrywał 
także, że genezy tego spotkania należy 
poszukiwać w niedawno upowszech
nionych, kontrowersyjnych diagnozach 
ekspertów Banku Światowego, które 
wcześniej już obszernie prezentowali
śm y i kom entow aliśm y na naszych 
łamach.

Emplóym ent Trust Inc. jest firm ą 
prywatną, działającą w stanie Maine, 
umożliwiającą kształcenie i zatrudnie
nie osób niepełnosprawnych. Jak wy
nika z wypowiedzi amerykańskich go
ści, ich doświadczenia są bardzo zbli
żone do naszych, a różnice wynikają 
z 30-letniej ewolucyjnej ciągłości pra
cy w tym środowisku i zachodzących 
zm ian praw nych i m erytorycznych, 
specyfiki rozwiązań oraz kondycji go
spodarki USA. Przypomnijmy, że obo
wiązująca obecnie -  od 1990 roku -
i dla wielu krajów rozwiniętych wzor
cow a „Ustawa o niepełnosprawnych 
Amerykanach” jest kontynuacją usta
wy o integracji zawodowej z 1973 r.

Nakłada ona na pracodawców obowią
zek zapewnienia odpowiednich warun
ków pracy niepełnosprawnym, gwaran
tuje dostęp do świadczeń publicznych, 
zabrania dyskryminacji osób niepełno
spraw nych, regulu je  kw estie  barier 
architektonicznych, transportow ych, 
pom ocy technicznej i w iele innych 
przejawów i zakresów aktywności spo
łecznej pod kątem uczestnictwa w nich 
n ie p e łn o sp ra w n y c h . W tym  roku  
w Stanach ma zostać powołany urząd 
ds. polityki dotyczącej osób niepełno
sp raw n y ch , w s tru k tu ra c h  reso rtu  
pracy.

Zagadnieniem budzącym zaintere
sowanie słuchaczy była kwestia asy
stenta („trenera") zawodowego, jako 
nie mająca dotychczas odpowiednika 
w Polsce. Pom aga on swemu podo
piecznemu przystosować się do wyko
nyw ania obow iązków  zaw odow ych 
oraz do nowego środowiska. Pod opie
ką jednego asystenta może być nawet 
kilka osób niepełnosprawnych, a sto
pień je g o  zaangażow ania  w opiekę 
wynika z indywidualnych potrzeb i ma 
charakter „w ygasający” w miarę, jak 
podopieczny zyskuje samodzielność na 
stanowisku pracy i w jego  otoczeniu 
zwodowym i społecznym. (Od redak
cji: B ardzo zb liżoną funkcję pełnił 
ongiś w „starych” spółdzielniach inwa
lidów nauczyciel czy instruktor zawo
du, nie jest to więc aż takie novum, 
przynajmniej na naszym gruncie.)

Fundusze wspomagające zatrudnie
nie niepełnosprawnych pochodzą za
równo ze środków federalnych i stano
wych. jak i ze źródeł pozarządowych -  
fu n d a c ji, sp o n so ró w , o rg a n iz a c ji
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AMERYKANÓW

zawodowej w USA
pracodawców, darowizn i wielu innych 
źródeł. A m erykańskich prelegentów  
pozytywnie zaskoczyła liczba instytu
cji działających na rzecz .środowiska 
niepełnosprawnych w Polsce -  upatrują 
w tym  n ie  ty lk o  p o d o b ień stw a  do 
sytuacji w USA, ale także źródeł przy
szłego sukcesu ewoluującego systemu 
w sp a rc ia  w n aszym  k ra ju , m im o 
ogromnej różnicy w poziomie środków 
przeznaczanych na ten cel zarów no 
w wartości bezwzględnej, jak  i w pro
porcjach procentowych, np. w stosun
ku do PKB.

Bogactwo form i metod działania za 
oceanem nie oznacza jednak, że USA 
to eldorado dla niepełnosprawnych -  
wśród dorosłych niepełnospraw nych 
w wieku produkcyjnym zatrudnionych 
je s t (także w niepełnym  w ym iarze)
29 proc., podczas gdy w grupie w peł
ni sprawnych - 79 proc. Rośnie grupa 
niepełnosprawnych, którzy trwale nie 
mogą podjąć żadnej pracy -  z 30 proc. 
w roku 1986 do 44 proc. w roku 1998. 
Jedna na pięć osób niepełnosprawnych 
w wieku powyżej 18. lat nie ukończyła 
szkoły średniej, wobec 9 proc. w gru
pie sprawnych. Dochody tej grupy są 
również relatywnie niższe w stosunku 
do o g ó łu  sp o łe c z e ń s tw a . R ó żn ice  
podobnego rzędu występują w dziedzi
nie życia kulturalnego, aktywności po
litycznej, religijnej i innych obszarach 
aktywności we wspólnocie.

W dyskusji panelow ej udało się 
także wyeksplikować następne istotne 
różnice i mankamenty. Przykładowo: 
bezrobocie wśród niewidomych Ame
rykanów w wieku produkcyjnym się
ga 70 proc., a w grupie absolwentów 
college’ów i wyższych uczelni nawet 
80 proc., mimo polityki wspierającej 
zdobyw anie wyższego wykształcenia 
w tej kategorii n iepełnospraw ności. 
W latach 1992 -  96 zgłoszono ponad 
75 tys. p rzypadków  dyskrym inacji 
osób niepełnosprawnych przez praco
dawców, co zdaje się świadczyć, że ci 
ostatni nie zaakceptowali tego rozwią
zania, a przynajm niej nie stosują go 
w praktyce. System amerykański, jako 
antydyskrym inacyjny, opiera się na

praw ie niepełnosprawnych do zatru
dnienia, polski -  na zatrudnieniu obli
gatoryjnym. Niezależnie jednak od ro
dzaju systemu -  wiele z przytoczonych 
wskaźników jest na zbliżonym pozio
mie zarówno w Polsce i innych krajach 
europejskich, jak i w Stanach. W  opar
ciu o te wskaźniki nie sposób więc do
w ieść  w y ższo śc i k tó re g o k o lw ie k  
z nich. W opinii prelegentów amery
kańskich należy oddzielić poparcie dla 
samego systemu od stopnia jego sku
teczności, z którego wielu niepełno
sprawnych, jak  i ich rzeczników -  za
równo organizacyjnych, jak  i indywi
dualnych -  nie je s t zadow olonych. 
Kontrowersje budzi kwestia asystentów 
zaw odow ych, zw łaszcza w zakresie 
procedur rekrutacji, szkolenia, weryfi
kacji i sposobu wynagradzania, podob
n ie  ja k  n ie d o s ta te c z n a  ich  lic zb a  
w stosunku do zgłoszonych potrzeb, co 
rodzi pytanie o kryteria wyboru podo
piecznych kwalifikowanych do wspo
m agania zatrudnienia tą metodą. Nie są 
jasne perspektywy amerykańskich od
powiedników ZPCh -  czy zatrudnio
nych w nich ok. 200 tys. n iepełno
sprawnych należy przesunąć na otwar
ty rynek pracy i czy ten ostatni zdoła 
ich „wchłonąć"? Ten sam dylemat stoi 
przed wieloma krajami europejskimi.

Należy także zdawać sobie sprawę 
z niepełnej przekladalności danych sta
tystycznych  dotyczących  n iepełno
spraw nych m iędzy poszczególnym i 
krajami, mającej swoje źródło w róż
nicy defin ic ji n iepe łnosp raw nośc i.
I znów przykładowo: w Stanach Zjed
noczonych do grupy niepełnospraw 
nych zalicza się także osoby z zaburze
niam i m ow y, z nadciśn ien iem  czy 
z cukrzycą. A zatem nawet podczas 
przytaczania bezwzględnych i -  wyda
wałoby się -  w pełni zobiektywizowa
nych danych statystycznych należy za
chować właściwy dystans badawczy
i nie porównywać bezkrytycznie.

Takie właśnie, ostrożne podejście, 
w którym więcej jest pytań niż łatwych 
odpowiedzi, więcej krytycyzmu niż en
tuzjazmu należy wskazać jako właści
we tym, którzy na siłę pragną polskie

rozwiązania wymieniać na inne bądź 
dostosow yw ać do standardów , które
i w Stanach, i w Unii Europejskiej są 
jeszcze pieśnią przyszłości. Nadgorli
wość w tej sprawie przynieść może bo
wiem więcej szkód niż pożytku. Wy
pada więc tylko żałować -  po raz który 
z rzędu? -  że w tym panelu uczestni
czyły niem al w yłącznie organizacje 
pozarządow e, m ożna zatem  obawiać 
się, że wiele pożytecznych wniosków 
z tego spotkania nie dotrze właśnie do 
tych gremiów, które decydują o polity
ce społecznej wobec osób niepełno
sprawnych w naszym kraju. Czyżby był 
to zatem kolejny głos w ołającego na 
puszczy?

Puentą tego potrzebnego i interesu
jącego spotkania jest stwierdzenie, że 
żaden z system ów w spierania zatru
dniania niepełnosprawnych nie jest sy
stemem doskonałym, bez względu na 
jego przystosowanie do lokalnej sytu
acji społecznej, gospodarczej czy tra
dycji i ku ltu ry  p raw nej. N ajgorszą 
z możliwych recept ich poprawy jest 
jednak automatyczne przenoszenie roz
wiązań między krajami i kręgami kul
turowymi, bez uwzględnienia ich spe
cyfiki i możliwości adaptacji poszcze
gólnych propozycji w tym  zakresie. 
Stany Zjednoczone -  przy całym sza
cunku dla wysokości nakładów prze
znaczonych na wspomaganie zatrudnie
nia i spo łeczną adaptację n iepełno
sprawnych -  borykają się z wieloma 
problemami podobnymi w swej istocie 
do tych, które trapią społeczeństw a
i gospodarki mniej rozwinięte, w tym 
polską. Nie istnieją więc automatycz
ne antidota, a ortodoksja jest w tych 
sprawach najgorszym  doradcą. W za
jem ne poznawanie, wymiana doświad
czeń, wypracowywanie kompromisów, 
wspólne dochodzenie do nowych jako
ściowo koncepcji jest długą, trudną, ale 
jedyną drogą, która może w tym zakre
sie przynieść pożądane rezultaty. I to 
jest bodaj najważniejszy wniosek z war
sz a w sk ie g o  sp o tk a n ia  w h o te lu  
„Gromada”.

Radek Szary
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ZRÓŻNICOWANE SYSTEMY

Dylematy nie
Fodczas niedawnego seminarium w Warszawie, 

organizowanego pod patronatem marszałka 
Macieja Płażyńskiego (nasza relacja w tym numerze 

„NS”, str. 12), dr Tadeusz Majewski przedstawił 
systemy zatrudniania niepełnosprawnych 

w niektórych krajach Europy. Warto ten syntetyczny 
przegląd zestawić z dyskusją na temat systemu 

amerykańskiego, o której piszemy obok.

W szystkie kraje U nii Europejskiej posiadają własne 
systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych i regulacje 
prawne w tym zakresie. Z ich porównania wynika wniosek, 
że można je  sprowadzić do trzech równoległych „ścieżek” : 
zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, 
w specjalnych zakładach pracy i we własnych zakładach 
pracy. W ostatnim  okresie kraje Unii preferują pierwszą 
z tych ścieżek, choć wyłącznie tam, gdzie jest to możliwe, 
albo za pom ocą ustaw nakładających z reguły obowiązek 
obligatoryjnego zatrudniania osób niepełnosprawnych, albo 
poprzez respektow anie praw tych osób do zatrudnienia
1 stworzenie im analogicznych szans na zdobycie wykształ
cenia i zatrudnienia jak  w przypadku innych członków  
społeczeństwa.

U stanaw ianie procentow ego w skaźnika zatrudnienia 
niepełnosprawnych na otwartym  rynku pracy jest przede 
wszystkim tradycją i zdobyczą krajów europejskich, a także 
Chin i Japonii. Zróżnicowana jest wysokość wskaźnika (od
2 do 6 proc., z wyjątkiem Włoch, gdzie wynosi on, choć 
jedynie „na papierze”, 15 proc.), wielkos'ć zatrudnienia pro
gowego (od 15. do 50. osób z zarysowaną w ostatnich la
tach tendencją do obniżania tej liczby), zakres stosowania 
(we w szystkich lub z wyłączeniem  niektórych sektorów 
gospodarki), a także rodzaju sankcji za nieprzestrzeganie 
wskaźnika. Należy jednak zauważyć, że w ramach takiego 
egzekwowania obligatoryjności zatrudnienia w ż a d n y m  
z krajów europejskich nie został na otwartym rynku pracy 
osiągnięty założony ustawowo poziom wskaźnika zatrudnie
nia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy!

Egzekwowanie obligatoryjności poprzez respektowanie 
prawa do zatrudnienia ma, zwłaszcza w Europie, znacznie 
krótsze tradycje (od dekady obowiązuje on m.in. w Wiel
kiej Brytanii i krajach skandynawskich). W spomagane jest 
ono przez system zachęt dla pracowników, zwłaszcza w za
kresie zdobycia w ykształcenia, i pracodawców. Badania 
dowodzą, że również ta metoda nie jest w pełni skuteczna, 
jak  dowodzi przykład Szwecji, a nawet... USA, gdzie stopa 
bezrobocia wśród niepełnosprawnych wzrosła w ostatnich 
latach.

Zatrudnienie niepełnosprawnych w specjalnych zakła
dach pracy (odpow iedniki ZPCh) jest praktykow ane we 
wszystkich krajach UE jako jedna z alternatywnych form
i trwały element polityki społecznej wobec tego środowiska.

tylko europejskie
W niektórych krajach powoływane są nawet specjalne orga
nizacje pozarządow e i rządow e do prow adzenia takich 
zakładów (Wlk. Brytania, Szwecja), bywa też, że prowadzi 
je  terenowa administracja państwowa. W wielu krajach są 
to nowoczesne zakłady pracy niczym nie różniące się od 
innych, choć są także kraje, w których niepełnosprawni pra
cują zarówno w gorszych warunkach, jak i w zanachronizo- 
wanych branżach. Zwłaszcza te ostatnie stanowią pretekst 
do zarzutów, że ta forma zatrudnienia jest tworzeniem getta 
dla niepełnosprawnych, nie stwarza im warunków zdobycia 
bardziej uniwersalnego wykształcenia i poziomu umiejęt
ności zawodowych, a tym samym spycha ich na margines 
rynku pracy, pozbawiając możliwości konkurowania. Spe
cjalne zakłady pracy są czasami uważane za etap przejścio
wy zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej, która -  zdo
bywszy odpowiednie kwalifikacje zawodowe -  znajduje na
stępnie zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Rezultaty tego 
procesu są jednak marginalne: nawet w przodującej pod tym 
względem Szwecji liczba niepełnosprawnych przechodzą
cych na otwarty rynek pracy nie przekracza... 4 proc. rocz
nie. W spólnym mianownikiem tej formy zatrudnienia jest 
obecność we wszystkich krajach UE systemu wspomagania
-  w postaci zwolnień, ulg, dotacji, subwencji itp. -  dla pra
codawców osób niepełnosprawnych, dla wyrównania ich 
szans konkurencyjności rynkowej, przy ponoszeniu dodat
kowych kosztów, m.in. w zakresie rehabilitacji i opieki 
zdrowotnej.

Trzecia ścieżka, czyli system zachęt dla niepełnosprawnych 
do zakładania własnych firm, najbardziej rozwinięty w Hiszpa
nii, stanowi jednak stosunkowo wąski margines w państwach 
Unii. Pojawia się w nich natomiast (np. w Wlk. Brytanii) ten
dencja do tworzenia... spółdzielni osób niepełnosprawnych! 
Czyżby zatem koło historii wykonało pełny obrót?

W niektórych krajach Unii pojaw ił się także system  
zatrudnienia wspomaganego, tj. poprzez rekrutację i dzia
łalność tzw. asystentów zawodowych, będących opiekuna
mi i sw oistym i prom otoram i osób n iepełnospraw nych 
w miejscu pracy. W USA ma on znacznie dłuższe tradycje, 
natomiast w Europie dotychczasowe doświadczenia wska
zują, że jest to mechanizm wymagający zainteresowania, ale 
budzący nadal wiele kontrowersji i wątpliwości, trudno rów
nież już dziś określić jego efektywność w krajach UE, choć 
na razie jest on tylko jedną z alternatywnych i poniekąd 
eksperymentalnych form zatrudnienia.

Ten przegląd „z lotu ptaka” uzasadnia tezę, że syste
my zatrudnienia niepełnosprawnych w UE i innych kra
jach świata są bardzo zróżnicowane i daleko im do ja 
kiegokolwiek wspólnego wzorca. W zorzec taki nie jest 
na dzień dzisiejszy nawet celem władz Unii. Powinniśmy 
o tym  pam iętać przy projektow aniu  d ługofalow ych  
zmian na naszym rynku pracy i w polityce społecznej 
wobec niepełnosprawnych.

Roman Radoszewski

jyasze Sprawy I V




	Nasze_sprawy_2000_5
	Skany 1-35
	skan nr 10
	skan nr 20
	skan nr 30
	skan nr 35


	Drukuj dokument
	Zamknij dokument
	Zamknij program

	INFO

