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WARTO WIEDZIEå

Nowy Pe∏nomocnik Rzàdu
JJaarrooss∏∏aaww  DDuuddaa  uurrooddzzii∏∏  ssii´́  ww 11996644  rrookkuu..  PPoocchhooddzzii    zz  WWrroo--
cc∏∏aawwiiaa  ––  ssttaallee  wwssppóó∏∏pprraaccuujjee  zz iinnnnyymm  zznnaannyymm  wwrroocc∏∏aawwsskkiimm
ppoolliittyykkiieemm  ––  SS∏∏aawwoommiirreemm  PPiieecchhoottàà,,  oobbeeccnnyymm  pprrzzeewwooddnnii--
cczzààccyymm  KKoommiissjjii  PPoolliittyykkii  SSppoo∏∏eecczznneejj  ii RRooddzziinnyy  SSeejjmmuu  RRPP,,  nniiee--
ggddyyÊÊ  wwiicceepprreezzyyddeenntteemm  mmiiaassttaa..
Nowy Pe∏nomocnik Rzàdu jak sam mówi, z politykà spo-
∏ecznà zwiàzany jest „od zawsze“. Jako student zak∏ada∏
w Lublinie organizacj´ „Wiara i Âwiat∏o“ (czyli popularne
„Muminki“). 

Jest to ruch na rzecz osób z upoÊledzeniem umys∏owym,
ich rodzin i przyjació∏. Ruch narodzi∏ si´ we Francji w ro-
ku 1971. Dzia∏alnoÊç  „Muminków“ , opiera si´ na za∏o-
˝eniach, ̋ e osoba z upoÊledzeniem umys∏owym cz´sto jest
odrzucana. Jest przeszkodà, zawadà, ci´˝arem. Poprzez
swoje braki, swojà powolnoÊç, k∏opotliwe zachowania, j´-
zyk, sama nie mo˝e odnaleêç si´ w naszym spo∏eczeƒstwie
i panujàcych w nim mechanizmach i systemach. Zwykle
znajduje si´ z ty∏u i na marginesie. To prawda, osoba z upo-
Êledzeniem cz´sto jest k∏opotliwa. Czujàc si´ niepotrzeb-
na i nieakceptowana takà, jakà jest, osoba z upoÊledze-
niem jest zraniona. Wspólnoty „Wiary i Âwiat∏a“ sta∏y si´
miejscem, gdzie osoby z upoÊledzeniem mogà byç sobà,
czuç si´ kochane i uznawane takimi, jakimi sà – to s∏owa
Jeana Vaniera, animatora wspólnoty.

Jaros∏aw Duda w 1993 roku zosta∏ dyrektorem wroc∏aw-
skiego Wojewódzkiego Zespo∏u Pomocy Spo∏ecznej. Nast´p-
nie pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora ds. polityki spo∏ecznej w Dolno-

Êlàskim Urz´dzie Wojewódzkim. W 1999 roku zosta∏ powo-
∏any na stanowisko Zast´pcy Prezesa Zarzàdu PFRON. W tym
czasie Fundusz uruchamia∏ swoje sztandarowe, nadal re-
alizowane programy dla osób indywidualnych (Komputer
dla Homera, Pegaz, Student) oraz organizacji pozarzàdo-
wych (Partner). W 2002 roku zosta∏ dyrektorem Miejskie-
go Zarzàdu Domów Pomocy Spo∏ecznej we Wroc∏awiu. 
Od 1998 roku rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç samorzàdowà i poli-
tycznà: by∏ radnym Sejmiku DolnoÊlàskiego, przewodni-
czàcym Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny. Od 2004 ro-
ku jest parlamentarzystà: pos∏em na Sejm RP IV i V kadencji,
w Sejmie V kadencji by∏ wiceprzewodniczàcym Komisji 
Polityki Spo∏ecznej i Rodziny. Obecnie w Senacie VII kaden-
cji zasiada w Komisji zdrowia.

Uda nam si´ razem...
Nowy Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Osób
Niepe∏nosprawnych rozpoczà∏ urz´dowanie 

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, powo∏a∏ nowego Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób 
Niepe∏nosprawnych. 
Zgodnie z obowiàzujàcà ustawà o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych, Pe∏nomocnik odpowiada za koordynowanie polityki paƒstwa wobec osób 
niepe∏nosprawnych. Ustawowo jest umiejscowiony w ministerstwie odpowiadajàcym za zabezpie-
czenie spo∏eczne jako wiceminister, w randze Sekretarza Stanu. Pe∏nomocnik z urz´du jest Prezesem
Rady Nadzorczej PFRON.
Nowym Pe∏nomocnikiem zosta∏ senator RP Jaros∏aw Duda.
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Rola Pe∏nomocnika
Urzàd Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych zo-
sta∏ utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 9 maja
1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏-
nosprawnych. Ta sama ustawa powo∏a∏a do ˝ycia PFRON.
Pe∏nomocnik koordynuje i nadzoruje wykonanie zadaƒ wy-
nikajàcych z ustawy o rehabilitacji.... Odpowiada za opra-
cowanie standardów realizacji zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie. Inicjuje przeprowadzanie kontroli. Pe∏nomocnik
opracowuje równie˝ projekty aktów normatywnych do-
tyczàcych zatrudniania, rehabilitacji oraz warunków ˝y-
cia osób niepe∏nosprawnych, w tym programów rzàdo-
wych. Jako organ nadzorujàcy PFRON, ustala za∏o˝enia do
rocznych planów rzeczowo-finansowych. 
Pe∏nomocnik Rzàdu ma prawo inicjowaç ró˝ne dzia∏ania i po-
dejmowaç wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi. 
Od lat powtarza si´ pytanie, czy stanowisko Pe∏nomocni-
ka Rzàdu nie powinno staç si´ organem odr´bnym od
administracji i przekszta∏ciç si´ w Rzecznika Osób Niepe∏-
nosprawnych. Jakà rol´ powinien pe∏niç.
Innà drogà zwi´kszenia mo˝liwoÊci oddzia∏ywania Pe∏no-
mocnika jest umocowanie go jako ministra – cz∏onka Ra-
dy Ministrów, bezpoÊrednio podleg∏ego premierowi. Mia∏-
by on wówczas szersze mo˝liwoÊci przede wszystkim
koordynowania prac ministerstw – zgodnie z zasadami De-
klaracji Madryckiej, aby sprawy osób niepe∏nosprawnych
sta∏y si´ wspólnà troskà ca∏ego rzàdu, a nie wydzielone-
go urz´du. I takie usytuowanie tego urz´du wydaje si´
obecnemu pe∏nomocnikowi najw∏aÊciwsze.

Plany
Premier Donald Tusk, w swym pierwszym wystàpieniu przed
Parlamentem, poÊwi´ci∏ wiele uwagi sprawom osób niepe∏-
nosprawnych; potwierdzi∏ swe zainteresowanie tà proble-
matykà uczestniczàc w Gali Integracji w Warszawie w dniu
obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Osób Niepe∏nospraw-
nych wraz z Pe∏nomocnikiem Rzàdu, oraz przewodniczàcym
Polityki Spo∏ecznej pos∏em S∏awomirem Piechotà.  
Wspólnie zadeklarowali  rozpocz´cie prac nad polskà usta-
wà antydyskryminacyjnà (inaczej O wyrównywaniu szans).
Pomys∏ ten – opracowania i uchwalenia ustawy, wzorowa-
nej na rozwiàzaniach np. brytyjskich czy amerykaƒskich –
jest najwa˝niejszym wyzwaniem dla nowego Pe∏nomocni-
ka. PodkreÊli∏ on wag´ dialogu:  b´dziemy si´ nawzajem
s∏uchaç i rozmawiaç, ˝eby stworzyç dobre prawo, które
b´dzie k∏ad∏o nacisk na przestrzeganie praw obywatelskich
osób niepe∏nosprawnych...

Zdaniem Jaros∏awa Dudy, przyj´cie tej ustawy jest g∏ów-
nym za∏o˝eniem pracy Pe∏nomocnika i jego wielkim wy-
zwaniem. 
Wa˝ne prace, które równie˝ chce podjàç minister Duda,
to  zrealizowanie dà˝eƒ Êrodowiska osób g∏uchych do
uchwalenia ustawy o j´zyku migowym. Wieloletnie prace
i dyskusje majà szans´ zakoƒczyç si´ powodzeniem przy
poparciu nowego pe∏nomocnika, majàcego z kolei wspar-
cie w Premierze Rzàdu i przedstawicielach Parlamentu. 
Ustawowym cia∏em doradczym Pe∏nomocnika jest Krajowa
Rada Konsultacyjna. Dotychczas niewiele s∏ychaç by∏o o jej
pracach. Dialog na poziomie przedstawicieli NGO-s mo˝e
byç cenny. Przedstawiciele organizacji z ca∏ego kraju wcho-
dzàcy w sk∏ad Rady, najlepiej znajà potrzeby Êrodowiska,
ich doÊwiadczenie pozwoli przyÊpieszyç prace nad pla-
nowanymi ustawami, pozwoli wprowadziç w∏aÊciwe roz-
wiàzania oparte na doÊwiadczeniu i praktyce. Dlatego pe∏-
nomocnik zamierza w wi´kszym stopniu wykorzystaç ich
potencja∏. Wszak dorobek polskich organizacji pozarzàdo-
wych jest niezaprzeczalny,  mo˝e byç cenny równie˝ dla
partnerów europejskich. Przez lata, majàc ograniczone
Êrodki finansowe dokona∏y bardzo wiele dla Osób
Niepe∏nosprawnych, opracowa∏y bardzo ciekawe formy
pomocy i rehabilitacji – tym dorobkiem mo˝emy dzieliç si´
z partnerami i z Zachodu i ze Wschodu. Proces taki ju˝ na-
st´puje, m.in. w ramach wspó∏pracy ponadnarodowej, re-
alizowanej w projektach EQUAL. Te dokonania nale˝a∏o-
by upowszechniaç, wykorzystaç do dalszych prac Rzàdu
i sektora pozarzàdowego.
Wspó∏praca mi´dzynarodowa powinna, dzi´ki Êrodkom
unijnym, rozwijaç si´ jeszcze szerzej – to te˝ sposób na
integracj´, a tak˝e na wyzbycie si´ poczucia ni˝szoÊci pol-
skiego sektora pozarzàdowego. 
Podj´cie takich dzia∏aƒ, opracowanie nowych, komplekso-
wych ustaw daje asumpt do bardzo istotnej zmiany filo-
zofii myÊlenia o niepe∏nosprawnoÊci w Polsce – równie˝
zgodnej z Deklaracjà Madryckà. Pozwoli odejÊç od my-
Êlenia o osobach niepe∏nosprawnych jako beneficjentach
ró˝norodnych Êwiadczeƒ do sytuacji, w której postrzega-
ni oni b´dà podmiotowo – na równi z pozosta∏ymi oby-
watelami – jako osoby obdarzone prawami, zaÊ system ich
wsparcia – jako narz´dzie, umo˝liwiajàce im skorzystanie
z tych praw.  
W kontekÊcie tych zamierzeƒ, zasadnym wydaje si´ kon-
tynuowanie – z wykorzystaniem Êrodków unijnych – kam-
panii spo∏ecznych, zmieniajàcych postawy wobec osób nie-
pe∏nosprawnych.
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Ale istotnym wydaje si´ równie˝ wspó∏praca z MEN nad
wprowadzeniem do sta∏ego programu szkó∏, wiedzy o pra-
wach cz∏owieka,  o osobach niepe∏nosprawnych, niezb´d-
nej do budowania postaw antydyskryminacyjnych ju˝ od
najm∏odszych lat. 

Co z Funduszem?
Zdaniem Pe∏nomocnika, przez ostatnich 16 lat, PFRON
sprawdzi∏ si´ jako instytucja finansowa, wspierajàca za-
trudnianie i rehabilitacj´ osób niepe∏nosprawnych. Jak po-
kazujà sukcesy windykacyjne Funduszu, sprawdza si´ jako
instytucja centralna, pobierajàca wp∏aty i gromadzàca wy-
odr´bnione ustawowo, „znaczone“ pieniàdze na rehabi-
litacj´. Podobnie struktura pozwalajàca na centralnà dys-
trybucj´ Êrodków dla jednostek samorzàdu terytorialnego

i na dofinansowania do wynagrodzeƒ osób niepe∏nospraw-
nych (szczególnie, ˝e aplikowanie o dofinansowanie do-
konywane jest drogà elektronicznà) okaza∏y si´ skuteczne. 
Bardziej z∏o˝onà kwestià jest wydatkowanie Êrodków bez-
poÊrednio przez PFRON: zdaniem Pe∏nomocnika nale˝y po-
czyniç kolejne kroki na rzecz zdecentralizowania obs∏ugi
klientów w PFRON i np. cz´Êç kompetencji Oddzia∏ów prze-
nieÊç do jednostek samorzàdu terytorialnego. 
Poza dyskusjà jest natomiast samo istnienie PFRON – jest
to instytucja potrzebna. 
Po 10 latach istnienia Karty Praw nadal instytucje cen-
tralne nie sà przystosowane do potrzeb osób niepe∏no-
sprawnych. Nowy Pe∏nomocnik deklaruje podj´cie kroków
w celu zmiany tej sytuacji.

Oprac. Micha∏ Rydzewski/ Joanna Kowtun

SSzzaannoowwnnii  PPaaƒƒssttwwoo,,

MMiijjaa  kkoolleejjnnyy  rrookk,,  rrookk  wwiieelluu  wwaa˝̋nnyycchh  wwyyddaarrzzeeƒƒ  ii wwyytt´́˝̋oonneejj  pprraaccyy..  NNaaddcchhooddzzii  cczzaass  ppooddssuummoowwaaƒƒ  ii rreefflleekkssjjii..  
CChhcciiaa∏∏bbyymm  zzwwrróócciiçç  ssii´́  zzee  ss∏∏oowwaammii  ppooddzzii´́kkoowwaanniiaa  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh,,  kkttóórryymm  llee˝̋yy  nnaa  sseerrccuu  ddoobbrroo  oossóóbb  
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  ii kkttóórrzzyy    ppooddeejjmmoowwaallii  ddzziiaa∏∏aanniiaa  ppoopprraawwiiaajjààccee  iicchh  ssyyttuuaaccjj´́,,  ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  ddoo  pprraa--
ccoowwnniikkóóww  iinnssttyyttuuccjjii  ppaaƒƒssttwwoowwyycchh,,  ssaammoorrzzààddóóww,,  cczz∏∏oonnkkóóww  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzzààddoowwyycchh,,    pprraaccoowwnniikkóóww
PPFFRROONN,,  aa ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  ddoo  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..

DDrrooddzzyy  PPaaƒƒssttwwoo,,  ww cczzaassiiee  lliicczznnyycchh  ssppoottkkaaƒƒ,,  mmiiaa∏∏eemm  mmoo˝̋nnooÊÊçç  ppoozznnaaçç  wwiieellee  WWaasszzyycchh  wwssppaanniiaa∏∏yycchh  
ppllaannóóww,,  wwiiddzziiaa∏∏eemm  zz jjaakkiimm  zzaappaa∏∏eemm  jjee  rreeaalliizzuujjeecciiee..  TToo  ccoo  oobbsseerrwwuujj´́  ww ccaa∏∏yymm  kkrraajjuu,,  nnaappaawwaa  ooppttyymmiizzmmeemm
––  wwyyrraa˝̋aamm  pprrzzeekkoonnaanniiee,,  ˝̋ee  wwkkrróóttccee  iinntteeggrraaccjjaa  ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa  ssttaanniiee  ssii´́,,  ddzzii´́kkii  PPaaƒƒssttwwaa  ddzziiaa∏∏aanniioomm,,  
ffaakktteemm..  DDllaatteeggoo  pprrzzeekkaazzuujj´́  wwyyrraazzyy  uuzznnaanniiaa  ddllaa  ttrruuddnneejj,,  aa ttaakk  ppoottrrzzeebbnneejj  pprraaccyy,,  kkttóórràà  ccooddzziieennnniiee  
wwyykkoonnuujjeecciiee..    

ZZ ookkaazzjjii    ÂÂwwiiààtt  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa    ˝̋yycczz´́  PPaaƒƒssttwwuu  ssppookkoojjuu,,    rraaddooÊÊccii  ii wwiieelluu  sszzcczz´́ÊÊlliiwwyycchh  cchhwwiill  sspp´́ddzzoo--
nnyycchh ww ggrroonniiee  nnaajjbbllii˝̋sszzyycchh..  

WW nnaaddcchhooddzzààccyymm    NNoowwyymm  RRookkuu  ˝̋yycczz´́  ssii∏∏  ddoo  ddaallsszzyycchh  ddzziiaa∏∏aaƒƒ,,  rreeaalliizzaaccjjii  nnaajjÊÊmmiieellsszzyycchh  mmaarrzzeeƒƒ,,  ppoommyyÊÊll--
nnooÊÊccii ii dduu˝̋oo  zzddrroowwiiaa..

JJaarrooss∏∏aaww  DDuuddaa  
PPee∏∏nnoommooccnniikk  RRzzààdduu  ddoo  SSpprraaww  OOssóóbb  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh

Autor pracy: I. Betlewicz
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Przedstawiamy czytelnikom parlamentarzystów, tych, któ-
rzy w nowej kadencji zajmowaç si´ b´dà najcz´Êciej spra-
wami spo∏ecznymi – najwa˝niejszymi dla Êrodowiska osób
niepe∏nosprawnych. 

Komisja Polityki Spo∏ecznej i Rodziny Sejmu RP 
VI kadencji 
• Waldemar Andzel /PiS/ 
• Anna Baƒkowska /LiD/ 
• Roman Brodniak /PO/ 
• Jan Bury /PiS/ 
• Marek Cebula /PO/ 
• Tadeusz Cymaƒski /PiS/ 
• Alicja Dàbrowska /PO/ 
• Janusz Dzi´cio∏ /PO/ 
• Iwona Guzowska /PO/ 
• Agnieszka Hanajczyk /PO/ 
• Zdzis∏awa Janowska /LiD/ 
• Izabela Jaruga-Nowacka /LiD/ 
• Mieczys∏aw Kasprzak /PSL/ 
• Ewa Kierzkowska /PSL/ 
• Joanna Kluzik-Rostkowska /PiS/ 
• Magdalena Kochan /PO/ 
• Witold Kochan /PO/ 
• Longin Komo∏owski /niez./ 
• Domicela Kopaczewska /PO/ 
• Krzysztof Micha∏kiewicz /PiS/ 
• Kazimierz Moskal /PiS/ 
• Tadeusz Motowid∏o /LiD/ 
• Izabela Katarzyna Mrzyg∏ocka /PO/ 
• Marzena Ok∏a-Drewnowicz /PO/ 
• Danuta Olejniczak /PO/ 
• S∏awomir Piechota /PO/ 
• Danuta Pietraszewska /PO/ 
• Teresa Piotrowska /PO/ 
• Jaros∏aw Rusiecki /PiS/ 
• Krzysztof  Soƒta /PiS/ 
• Piotr Stanke /PiS/ 
• Stanis∏aw Szwed /PiS/ 
• Tadeusz Tomaszewski /LiD/ 
• Krzysztof Tyszkiewicz /PO/ 
• Teresa Wargocka /PiS/ 
• El˝bieta Witek /PiS/ 
• Jerzy Zi´tek/PO/ 

Komisja Polityki Spo∏ecznej i Rodziny /PSR/ obradujàca pod
przewodnictwem wicemarsza∏ka Sejmu – Stefana Niesio-
∏owskiego dokona∏a wyboru prezydium. 
Na przewodniczàcego Komisji wybrano pos∏a S∏awomira
Piechot´ (PO).
Zast´pcami przewodniczàcego zostali wybrani pos∏owie:
Anna Baƒkowska (LiD), Joanna Kluzik-Rostkowska (PiS),
Magdalena Kochan (PO) oraz Stanis∏aw Szwed (PiS).

Do zakresu dzia∏ania Komisji nale˝à sprawy kszta∏towa-
nia polityki spo∏ecznej paƒstwa, problemów socjalnych,
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, Êwiadczeƒ socjalnych, pomo-
cy spo∏ecznej, komunalnego budownictwa mieszkanio-
wego i problemów osób niepe∏nosprawnych i komba-
tantów oraz sprawy prawa pracy, w tym ochrony
pracowników, bezpieczeƒstwa i higieny pracy, równe-
go traktowania w zatrudnieniu, a tak˝e systemów p∏ac
i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, rynku pra-
cy, kosztów pracy, zatrudnienia i ochrony praw pracow-
niczych obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej,
zatrudnienia absolwentów oraz aktywizacji osób w wie-
ku przedemerytalnym, a tak˝e sprawy wynikajàce bez-
poÊrednio z funkcjonowania rodziny, wype∏niania jej ról
i zadaƒ oraz wyst´powania z propozycjami regulacji
prawnych dotyczàcych tych zagadnieƒ oraz sprawy do-
tyczàce ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych
szans w ˝yciu zawodowym i spo∏ecznym, a tak˝e spra-
wy zwiàzane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady
równych praw kobiet i m´˝czyzn.

(Za∏àcznik do uchwa∏y Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. 
– Regulamin Sejmu RP tj. MP 1998 Nr 44, poz. 618 z póêƒ. zm.)

Komisja Rodziny i Polityki Spo∏ecznej Senatu RP 
VII Kadencji
1. Ma∏gorzata Adamczak 
2. Mieczys∏aw Augustyn – przewodniczàcy Komisji 
3. Kazimierz Jaworski 
4. Piotr Marek Kaleta 
5. Stanis∏aw Kogut 
6. Rafa∏ Muchacki (od 28.11.2007 r.) 
7. Jan Rulewski 
8. Jaros∏aw Duda (do 28.11.2007 r. – powo∏any na Pe∏-

nomocnika Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych 

ParlamentarzyÊci nowej kadencji 



W mijajàcym roku byliÊmy Êwiadkami kilku wydarzeƒ, które po-
winny wp∏ynàç znaczàco na popraw´ ˝ycia osób niepe∏no-
sprawnych, nie tylko w naszym kraju, ale i na ca∏ym Êwiecie.

Premier z niepe∏nosprawnymi
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych obcho-
dzono uroczyÊcie 1 grudnia 2007 na tradycyjnej Gali, or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji
w Sali Kongresowej w Warszawie. Tegorocznà uroczystoÊç,
na której byli licznie zgromadzeni przedstawiciele orga-
nizacji pozarzàdowych i samorzàdowcy z ca∏ej Polski, od-
wiedzi∏ po raz pierwszy w historii urz´dujàcy premier RP
Pan Donald Tusk, a tak˝e Pe∏nomocnik Rzàdu ds. Osób Nie-
pe∏nosprawnych Jaros∏aw Duda, Przewodniczàcy Komisji
Polityki Spo∏ecznej Sejmu RP S∏awomir Piechota oraz 
Prezes Zarzàdu PFRON Marian Leszczyƒski. 
Osoby niepe∏nosprawne mogà mieç nadziej´, ˝e ten dzieƒ
sta∏ si´  poczàtkiem dobrej wspó∏pracy przedstawicieli par-
lamentu, instytucji rzàdowych i samorzàdowych, podejmo-

wania skutecznych dzia∏aƒ, które w istotny sposób wp∏ynà
na zmian´ sytuacji OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH w Polsce. 
W czasie uroczystoÊci zapowiedziano ju˝ prace nad usta-
wà antydyskryminacyjnà w Polsce.
Obecny na Gali Premier Donald Tusk powiedzia∏:
(...) Chcia∏bym powiedzieç o solidarnoÊci, która jest
szczególnie mi bliska, o solidarnoÊci z niepe∏nosprawnymi
(...) Mamy w Polsce dwukrotnie ni˝szà aktywnoÊç
zawodowà osób niepe∏nosprawnych ni˝ Êrednia w Europie.
To jest znak haƒby, to jest wstyd. Musimy z tym proble-
mem uporaç si´ jak najszybciej (...).  Wystàpimy do prezy-
denta Rzeczypospolitej z wnioskiem o ratyfikacj´ Konwencji
Narodów Zjednoczonych z grudnia 2006 roku o prawach
osób niepe∏nosprawnych. Poprzemy jà jako koalicja i jako
rzàd, poprzemy tak˝e obywatelskà inicjatyw´ uchwale-
nia polskiej ustawy antydyskryminacyjnej, o czym wczo-
raj dyskutowano w Trybunale Konstytucyjnym, przy okazji
rocznicy uchwalenia przez Sejm Karty Praw osób niepe∏-
nosprawnych. Podejmiemy równie˝ prac´ nad ustawà,
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Obchody Mi´dzynarodowego 
Dnia Osób Niepe∏nosprawnych 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, na zakoƒczenie Dekady Osób Niepe∏nosprawnych w 1992 roku, og∏o-
si∏o dzieƒ 3 grudnia Mi´dzynarodowym Dniem Osób Niepe∏nosprawnych (rezolucja 47/3)
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która nada j´zykowi migowemu status j´zyka urz´dowego.
(...) To ludzie, którzy nie majà zdrowotnych ograniczeƒ
muszà zrozumieç, ˝e w niepe∏nosprawnych tkwi wielki,

pozytywny potencja∏. JeÊli zrozumiemy t´ prawd´, to
edukacja, doradztwo, rehabilitacja i praca stanà si´ dla
niepe∏nosprawnych bardziej dost´pne (...)

Z listem do osób niepe∏nosprawnych zwróci∏ si´ nowo mianowany Pe∏nomocnik Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych

Szanowni Paƒstwo! 
3 grudnia obchodzimy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku (rezolucja 47/3 z 14 paêdziernika 1992 r.) podczas zamkni´cia
Dekady Osób Niepe∏nosprawnych (1983-1992). 
Z tej okazji pragn´ przekazaç wszystkim osobom niepe∏nosprawnym serdeczne ˝yczenia pomyÊlnoÊci, wytrwa∏o-
Êci w pokonywaniu wszelkich trudnoÊci dnia codziennego, odwagi w realizowaniu swoich marzeƒ i zamierzeƒ. 
˚ycz´ równie˝ tym wszystkim z Paƒstwa, którzy na drodze w∏asnej aktywnoÊci napotykajà nadal na prze-
szkody – zarówno te fizyczne jak te˝ te, znajdujàce si´ w umys∏ach i sercach innych ludzi, aby takich prze-
szkód by∏o coraz mniej, a Êwiat stawa∏ si´ coraz bardziej przyjazny dla wszystkich, bez wzgl´du na ogranicze-
nia jakie ka˝dy z nas posiada. 
Pragn´ tak˝e podzi´kowaç wszystkim, którzy anga˝ujà si´ w pomoc osobom niepe∏nosprawnym, s∏u˝à po-
mocà, dobrà radà, akceptacjà i ˝yczliwym uÊmiechem. 
S∏owa uznania kieruj´ równie˝ do organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych, wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Ich dzia∏alnoÊç sprawia, ˝e osoby te realizujà si´ w wielu dziedzinach
˝ycia artystycznych i sportowych, mogà si´ uczyç, pracowaç oraz zwiedzaç Êwiat. Ich dzia∏alnoÊç pozwala
ukazaç osoby niepe∏nosprawne jako zwyczajnych cz∏onków spo∏eczeƒstwa, chocia˝ wymagajà uwagi ze wzgl -́
du na specyficzne potrzeby wynikajàce z niepe∏nosprawnoÊci. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby niepe∏nosprawne i wszystkich, którym sprawy tych osób sà bliskie. 

Jaros∏aw Duda 
Pe∏nomocnik Rzàdu 

ds. Osób Niepe∏nosprawnych

Od lewej: pose∏ S∏awomir Piechota, premier Donald Tusk, senator Jaros∏aw Duda Pe∏nomocnik Rzàdu ds Osób Niepelnosprawnych oraz Piotr Paw∏owski i Beata Wachowiak-Zwara
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Wed∏ug danych z Narodowego Spisu Powszechnego,
w 2002 roku liczba osób niepe∏nosprawnych wynosi∏a bli-
sko 5,5 mln, tj 14,3% ogó∏u ludnoÊci kraju. Tym samym, co
siódmy mieszkaniec Polski by∏ osobà niepe∏nosprawnà.
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych – we
wszystkich oddzia∏ach wojewódzkich ZUS oraz oddzia-
∏ach PFRON by∏ dniem  otwartym dla osób niepe∏nospraw-
nych. Opracowano materia∏y informacyjne dotyczàce orze-
kania o niezdolnoÊci do pracy, turnusów rehabilitacyjnych,
emerytur i rent oraz uprawnieƒ pracowniczych osób nie-
pe∏nosprawnych. Zawarte sà w nim tak˝e informacje
o programach Funduszu na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych oraz zadaniach realizowanych ze Êrodków PFRON.
W Polskim Radio odbywa∏y si´ audycje, w trakcie których
mo˝na by∏o skorzystaç z porad specjalistów. Jest to pierw-
sza tego typu ogólnopolska akcja dla osób niepe∏nospraw-
nych, organizowana wspólnie przez ZUS i PFRON. Eks-

perci ZUS udzielali porad m.in. z zakresu: orzecznictwa
lekarskiego, rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz
waloryzacji Êwiadczeƒ. SpecjaliÊci PFRON przekazywali
informacje dotyczàce ustawowych mo˝liwoÊci niesienia
pomocy osobom niepe∏nosprawnym oraz o realizowa-
nych przez Fundusz programach na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych. Forum ekspertów ZUS i PFRON we wszystkich
oddzia∏ach wojewódzkich ZUS i oddzia∏ach PFRON. Oso-
by niepe∏nosprawne mog∏y dowiedzieç si´ o mo˝liwo-
Êciach skorzystania z pomocy ze Êrodków Funduszu w po-
wiecie oraz zasadach uczestniczenia w programach
PFRON, adresowanych do ró˝nych grup osób indywidu-
alnych. Pracodawcy oraz osoby niepe∏nosprawne prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà otrzyma∏y informacje
o zmieniajàcych si´ od 1 stycznia 2008 roku zasadach
finansowania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne osób
niepe∏nosprawnych.

ZUS i PFRON 
3 grudnia – Dzieƒ Otwarty dla Osób Niepe∏nosprawnych

Wraz z Protoko∏em fakultatywnym przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych przyj´ta 13 grudnia 2006 r. (na
mocy rezolucji nr 61/106) , zosta∏a otwarta do podpisu w dniu
30 marca 2007 r. Uzupe∏nia ona wczeÊniej przyj´te kon-
wencje NZ dotyczàce praw cz∏owieka. Dotyczy ok. 665500  mmllnn
oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh na ca∏ym Êwiecie. Ma umo˝liwiç
osobom niepe∏nosprawnym skuteczne korzystanie z praw
cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, na równiz wszystkimi
ludêmi bez wzgl´du na ich status. 

30 marca 2007 r. Konwencj´ podpisa∏o 81 paƒstw, w tym 21
Paƒstw Cz∏onkowskich Unii Europejskiej w tym Polska, a tak-
˝e Wspólnota Europejska (na mocy jednomyÊlnej decyzji
Rady Unii Europejskiej), jako jedyna organizacja integracji re-
gionalnej. Konwencji nie podpisa∏y jedynie: Estonia, Luksem-
burg, ¸otwa, S∏owacja, Bu∏garia i Rumunia.

Niezb´dna jest jeszcze ustawowa ratyfikacja Konwencji przez
Sejm RP. 

Konwencja o prawach osób niepe∏nosprawnych

10 lat Karty Praw Osób Niepe∏nosprawnych
ZZ tteejj  ookkaazzjjii  ww ssiieeddzziibbiiee  TTrryybbuunnaa∏∏uu  KKoonnssttyyttuuccyyjjnneeggoo  ooddbbyy∏∏aa
ssii´́  ookkoolliicczznnooÊÊcciioowwaa  kkoonnffeerreennccjjaa  ppoodd  zznnaammiieennnnyymm  hhaass∏∏eemm
OOdd  kkaarrttyy  pprraaww  ddoo  uussttaawwyy  oo nniieeddyysskkrryymmiinnaaccjjii  ––  ggwwaarraannccjjaa
oocchhrroonnyy  pprraaww  oobbyywwaatteellsskkiicchh  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,
zz uuddzziiaa∏∏eemm  mm..iinn..  pprrooff..  HHuubbeerrttaa  IIzzddeebbsskkiieeggoo,,  kkttóórryy  oommóówwii∏∏
zzaa∏∏oo˝̋eenniiaa  ddoo  uussttaawwyy  mmaajjààcceejj  nnaa  cceelluu  oocchhrroonn´́  pprraaww  oobbyy--
wwaatteellsskkiicchh  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  pprrooff..  EEwwyy  ¸̧´́ttoowwsskkiieejj,,
kkttóórraa  pprrzzyybbllii˝̋yy∏∏aa  tteemmaatt  kkoonnssttyyttuuccyyjjnneejj  oocchhrroonnyy  pprraaww  oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  
1 sierpnia 1997 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjà∏
uchwa∏´ Karta Praw Osób Niepe∏nosprawnych (M.P. Nr 50,

poz. 475). Jest ona jednym z podstawowych dokumentów
odnoszàcych si´ do osób niepe∏nosprawnych w Polsce. Kar-
ta nie gwarantuje konkretnych uprawnieƒ, ale jest wyznacz-
nikiem woli Ustawodawcy i kierunków dzia∏aƒ Paƒstwa, zmie-
rzajàcych do zwalczania dyskryminacji i wykluczenia
spo∏ecznego osób niepe∏nosprawnych. Uchwa∏a Sejmu RP
wezwa∏a jednostki administracji rzàdowej i samorzàdowej
do podj´cia dzia∏aƒ ukierunkowanych na urzeczywistnianie
praw osób niepe∏nosprawnych do niezale˝nego, samodziel-
nego i aktywnego ˝ycia. W szczególnoÊci oznacza to  pra-
wo osób niepe∏nosprawnych do: 



1) dost´pu do dóbr i us∏ug umo˝liwiajàcych pe∏ne uczest-
nictwo w ˝yciu spo∏ecznym, 

2) dost´pu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagno-
styki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a tak˝e do Êwiad-
czeƒ zdrowotnych uwzgl´dniajàcych rodzaj i stopieƒ nie-
pe∏nosprawnoÊci, w tym do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, Êrodki pomocnicze, sprz´t rehabilitacyjny, 

3) dost´pu do wszechstronnej rehabilitacji majàcej na celu
adaptacj´ spo∏ecznà, 

4) nauki w szko∏ach wspólnie ze swymi pe∏nosprawnymi ró-
wieÊnikami, jak równie˝ do korzystania ze szkolnictwa spe-
cjalnego lub edukacji indywidualnej, 

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy
specjalistycznej umo˝liwiajàcej rozwój, zdobycie lub pod-
niesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 

6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami,
wykszta∏ceniem i mo˝liwoÊciami oraz korzystania z doradz-
twa zawodowego i poÊrednictwa, a gdy niepe∏nospraw-
noÊç i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w wa-
runkach dostosowanych do potrzeb niepe∏nosprawnych, 

7) zabezpieczenia spo∏ecznego uwzgl´dniajàcego koniecz-
noÊç ponoszenia zwi´kszonych kosztów wynikajàcych
z niepe∏nosprawnoÊci, jak równie˝ uwzgl´dnienia tych
kosztów w systemie podatkowym, 

8) ˝ycia w Êrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych,
w tym: 

– dost´pu do urz´dów, punktów wyborczych i obiektów
u˝ytecznoÊci publicznej, 

– swobodnego przemieszczania si´ i powszechnego ko-
rzystania ze Êrodków transportu, 

– dost´pu do informacji, 
– mo˝liwoÊci komunikacji mi´dzyludzkiej, 

9) posiadania samorzàdnej reprezentacji swego Êrodowi-
ska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów ak-
tów prawnych dotyczàcych osób niepe∏nosprawnych, 
10) pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu publicznym, spo∏ecznym,
kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i tu-
rystyce odpowiednio do swych zainteresowaƒ i potrzeb. 
Na Konferencji wskazano najistotniejsze i najbardziej wra˝-
liwe sfery ˝ycia spo∏ecznego oraz obszary kluczowe dla po-
lityki równych praw dla osób niepe∏nosprawnych. Obszary
te wymagajà aktywnych dzia∏aƒ zapobiegajàcych dyskry-
minacji oraz ich monitorowania. 
RRzzààdd  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  rrookkrroocczznniiee  pprrzzyyggoottoowwuujjee  ii sspprraa--
wwoozzddaajjee  pprrzzeezz  SSeejjmmeemm  iinnffoorrmmaaccjj´́  oo ppooddjj´́ttyycchh  ww ddaannyymm  rroo--
kkuu  ddzziiaa∏∏aanniiaacchh  ii iinniiccjjaattyywwaacchh,,  mmaajjààccyycchh  nnaa  cceelluu  uurrzzeecczzyy--
wwiissttnniieenniiee  pprraaww  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  
IInnffoorrmmaaccjjaa  RRzzààdduu  RRPP  oo ddzziiaa∏∏aanniiaacchh  ppooddeejjmmoowwaannyycchh  ww 22000066 rr..
nnaa  rrzzeecczz  rreeaalliizzaaccjjii  KKaarrttyy  PPrraaww  OOssóóbb  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  zz jjeejj
rreeaalliizzaaccjjii  zznnaajjdduujjàà  ssii´́  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  MMiinniisstteerrssttwwaa
PPrraaccyy  ii PPoolliittyykkii  SSppoo∏∏eecczznneejj  hhttttpp::////wwwwww..mmppiippss..ggoovv..ppll

Organizatorem tej imprezy promujàcej i wspierajàcej twór-
czoÊç osób niepe∏nosprawnych jest Fundacja dla Âlàska. 
Jednym z jej celów by∏o przeprowadzenie aukcji dzie∏ pla-
stycznych otwierajàcej FFuunndduusszz  nnaa  RRzzeecczz  TTwwóórrccóóww  NNiieeppee∏∏--
nnoosspprraawwnnyycchh. W trakcie imprezy wystàpili uznani artyÊci
estradowi, m.in. Patrycja Gola wraz z twórcami niepe∏-
nosprawnymi.
Integralnà cz´Êcià tego niezwyk∏ego dnia by∏o wr´czenie
wyró˝nieƒ EEccccee  HHoommoo dla osób, które pracujàc w mediach
w sposób rzetelny ukazujà barwy, blaski i cienie ˝ycia osób
niepe∏nosprawnych.
Spotkanie wzbogacono o prezentacj´ najnowszych osià-
gni´ç konsorcjum spo∏ecznego SSttrreeffaa  DDeessiiggnnuu  IInntteeggrraaccjjii  ii IInn--
nnoowwaaccjjii z siedzibà w Katowickiej Strefie Ekonomicznej.

Grupa technologów i spo∏eczników DII, zdoby∏a w∏aÊnie z∏o-
ty medal w kategorii Young Investors oraz srebrny 
medal Grand Prix na Âwiatowych Targach WynalazczoÊci i No-
wych Technologii Brussels 2007, za wynalazek Micro Look. 

MMiiccrroo  LLooookk  jjeesstt  ttoo  ssyysstteemm  wwyykkoorrzzyyssttuujjààccyy  uukk∏∏aadd  mmii--
kkrrookkaammeerryy,,  tteelleeffoonnuu  kkoommóórrkkoowweeggoo  ii ssiieeccii  IInntteerrnneett  ddoo
zzddaallnneeggoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  oossoobbyy  nniieewwiiddoommeejj  pprrzzeezz  wwiiddzzàà--
cceeggoo  pprrzzeewwooddnniikkaa,,  kkttóórryy  wwssppoommaaggaa  jjeejj  oorriieennttaaccjj´́  ww ttee--
rreenniiee,,  kkoommuunniikkaaccjj´́,,  cczzyyttaanniiee  ddrruukkuu  iittpp..  WW rrookkuu  uubbiiee--
gg∏∏yymm  ttwwóórrccyy  DDIIII  zzddoobbyyllii  nnaa  ttyycchh  ssaammyycchh  ttaarrggaacchh  ssrreebbrrnnyy
mmeeddaall  zzaa  pprroojjeekktt  ssaammoocchhoodduu  ii ssyysstteemmuu  MMiiccrroo  BBuuss  ddoo
pprrzzeewwoozzuu  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  rruucchhoowwoo..
TTeejj  iimmpprreezziiee  ii wwiieelluu  ddzziiaa∏∏aanniioomm  ppooddeejjmmoowwaannyymm  ww KKaa--
ttoowwiiccaacchh  ppaattrroonnuujjee  MMaarreekk  PPlluurraa  PPoossee∏∏  nnaa  SSeejjmm  RRPP..
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Poka˝ mi Êwiat swojej wyobraêni
To impreza, która odby∏a si´ 3 grudnia 2007 w Mi´dzynarodowym Dniu Osób Niepe∏nosprawnych
w budynku Dzia∏u Integracyjno-Biblioterapeutycznego w Katowicach.
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W sali sesyjnej toruƒskiego Urz´du Marsza∏kowskiego zasia-
d∏o 33 radnych podczas I Sesji Osób Niepe∏nosprawnych
w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesja zdo-
by∏a si´ z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Osoby Niepe∏no-
sprawnej.

Otworzy∏ jà Przewodniczàcy Sejmiku Województwa Krzysz-
tof Sikora trzykrotnym uderzeniem laski marsza∏kowskiej sej-
miku. Po wys∏uchaniu fanfary województwa i wystàpieniu
Marsza∏ka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Ca∏-
beckiego, radni odczytali i przed∏o˝yli przewodniczàcemu
przygotowane przez siebie interpelacje. By∏a w nich mowa
m.in. o usytuowaniu parkingów dla osób niepe∏nospraw-
nych, o dost´pie do dóbr kultury, o mo˝liwoÊciach podejmo-
wania pracy przez osoby niepe∏nosprawne na terenie wo-
jewództwa, o przed∏u˝ajàcych si´ procedurach przy orzekaniu
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Interpelacja od osób niewi-
domych napisana zosta∏a dodatkowo w brajlu. 
Inicjatorem zorganizowania tej niezwyk∏ej sesji wojewódz-
kiej by∏a Liga Kobiet Polskich w Bydgoszczy, która od 9 lat
organizuje podobne sesje w Bydgoszczy pod przewodnic-
twem Przewodniczàcego Rady Miasta.  Sesje zawsze t∏u-
maczone sà na j´zyk migowy.

Toruƒ
I Sesja Osób Niepe∏nosprawnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W tym roku wyró˝nieniem tym uhonorowano:
PPrrooffeessoorraa  WWiikkttoorraa  ZZiinnaa za niezawodne wsparcie, bez-
interesowne dzielenie si´ talentem, pedagogiczne po-
Êwi´cenie, artystyczne wspó∏dzia∏anie na rzecz twór-
ców niepe∏nosprawnych wyra˝ane szczególnie przez
w∏àczanie si´ w dzie∏a Fundacji Sztuki Osób Niepe∏no-
sprawnych.
Panià BBaarrbbaarr´́  KKooÊÊcciieellnnyy--BBee∏∏ddoowwiicczz, lekarza i artetera-
peut´ za wieloletnià dzia∏alnoÊç na rzecz krzewienia 
arteterapii w Województwie Âlàskim, czego szczegól-
nym wyrazem jest powo∏anie i prowadzenie Integracyj-
nej Pracowni Arteterapeutyczej „Twórcownia Forma-T“.

Twórcownia to w istocie swoisty otwarty klub przyjació∏,
ostoja normalnej ludzkiej wra˝liwoÊci, trudnej do zaakcep-
towania w szalonym Êwiecie afer i agresji. Kilkuletni wy-
si∏ek twórczej terapeutycznej pracy Uczestników pracow-
ni zaowocowa∏ ich stopniowym otwarciem si´ na odbiór
i ocen´ otwartej publicznoÊci. Wa˝nym wydarzeniem w ˝y-

ciu Twórcowni by∏a prezentacja prac Uczestników w Kato-
wickim BWA zrealizowana w ubieg∏ym roku. Jest to jedy-
na tego typu inicjatywa w obszarze dzia∏ania bibliotek
w Polsce. Jej inicjatorkà i sta∏ym animatorem grupy jest Pa-
ni Barbara KoÊcielny Be∏dowicz – lekarz, plastyk i artete-
rapeuta, osoba niepe∏nosprawna, która dzi´ki w∏asnej pa-
sji i osobowoÊci stworzy∏a nowy sposób na aktywne ˝ycie
osób dotychczas odizolowanych od Êwiata. 
Wyró˝nieniami OPTIMUS OMNIUM nagradzani sà ludzie
nieszablonowi, twórczy i ich dzie∏a, nad którymi warto
si´ zatrzymaç, aby z nich zaczerpnàç – mówi Marek Plu-
ra, przewodniczàcy Rady Programowej Dzia∏u Integracyj-
no-Biblioterapeutycznego Biblioteki Âlàskiej w Katowicach,
obecnie pose∏ na Sejm RP. Nie sà to osoby obsypywane
licznymi nagrodami, to ci dla których praca jest nagrodà
a sukcesem sukces tych, dla których pracujà. Âwiat bez
nich by∏by nie do zniesienia.
Program dzia∏aƒ terapeutycznych Biblioteki ukierunkowa-
ny na wsparcie osób niepe∏nosprawnych i starszych. 

– „najlepszy ze wszystkich“ to nazwa dorocznego wyró˝nienia Biblioteki Âlàskiej w Katowicach
dla osób, które dzia∏ajàc na polu arteterapii, wprowadzajà przedsi´wzi´cia nowatorskie, a zarazem
podnoszà w tych dzia∏aniach pi´kno i wartoÊç ˝ycia osób niepe∏nosprawnych, którym s∏u˝à.

OPTIMUS OMNIUM 2007
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W paêdzierniku b.r. mia∏o miejsce tradycyjne ju˝ spotka-
nie Jego Eminencji Kardyna∏a Stanis∏awa Dziwisza z Pre-
zesem Zarzàdu PFRON. W spotkaniu uczestniczyli tak˝e no-
wy dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan
Kordula oraz Dyrektor Oddzia∏u Ma∏opolskiego PFRON
Tadeusz M´karski.
Ks. Kardyna∏ zapewni∏ uczestników spotkania o swoim
zaanga˝owaniu w sprawy osób niepe∏nosprawnych, wy-
razi∏ równie˝ przekonanie, ˝e dzia∏ania podejmowane
w kraju na rzecz tej grupy ludzi, wymagajàcej szcze-
gólnego wsparcia, by∏yby niemo˝liwe bez istnienia za-
plecza finansowego i merytorycznego, jakie stanowi dla
ich dzia∏alnoÊci PFRON. PodkreÊli∏, ˝e z uwagà obserwu-
je jak realizujà swoje programy organizacje pozarzàdo-
we, jak dzia∏ajà warsztaty terapii zaj´ciowej i inne insty-
tucje, a tak˝e, z jakim ogromnym zapa∏em rzesza –
szczególnie m∏odych – ludzi jako wolontariusze anga˝u-
je si´ w niesienie wsparcia osobom potrzebujàcym, szcze-
gólnie w Ma∏opolsce i na Podhalu. Kardyna∏ pokreÊli∏ wa-
g´ tych dzia∏aƒ i wyrazi∏ swojà ˝yczliwoÊç i poparcie
dla nich.

Prezes Marian Leszczyƒski zapozna∏ Kardyna∏a z pracà i do-
tychczasowym dorobkiem Funduszu; przedstawi∏ te˝ pla-
ny i zadania PFRON na przysz∏oÊç.
Na zakoƒczenie spotkania Kardyna∏ Dziwisz przyjà∏ z ràk
Prezesa Zarzàdu PFRON pamiàtkowy album Sztuka ponad
podzia∏ami – owoc twórczej pracy osób niepe∏nospraw-
nych, o niezaprzeczalnej wartoÊci artystycznej. Album ten
powsta∏ dzi´ki ludziom z jednego z najpi´kniejszych re-
gionów naszego kraju – z Suwalszczyzny, pi´knej i przy-
rodà i szlachetnymi ludêmi, otwartymi na potrzeby innych.
Zaprezentowane w tym zbiorze prace dowodzà, ˝e oso-
by niepe∏nosprawne, które do niedawna jeszcze spychane
by∏y na margines ˝ycia, jeÊli tylko otrzymajà pomocnà d∏oƒ
i traktowane sà z nale˝nym szacunkiem dla ich przyrodzo-
nej godnoÊci, majà mo˝liwoÊç rozwijania swojego talen-
tu, uzyskania satysfakcji, poczucia w∏asnej wartoÊci z ak-
tywnego, codziennego dzia∏ania.
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
przez 16 lat swojej dzia∏alnoÊci wspiera finansowo inicja-
tywy na rzecz rozwoju kultury i sztuki w Êrodowiskach osób
niepe∏nosprawnych. 

Krakowskie spotkania

Prezes Marian Leszczyƒski, Kardyna∏ Stanis∏aw Dziwisz i Dyrektor Tadeusz M´karski
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Pani Helena Feldheim
Od 10 lat jest Kierownikiem WTZ w Bydgoszczy, wielolet-
nià dzia∏aczkà Ligi Kobiet Polskich. Organizowa∏a ogólno-
polskie konferencje o dzia∏alnoÊci WTZ. Konsekwentnie two-
rzy polityk´ spo∏ecznà na rzecz osób niepe∏nosprawnych.
Aktywna wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi oraz
mieszkaƒcami Powiatu Rypiƒskiego pozwoli∏a na utworze-
nie Warsztatu Terapii Zaj´ciowej w Rypinie, w ˚ninie, w Szu-
binie, i Bydgoszczy.  
Helena Feldheim to osoba wra˝liwa, pe∏na ciep∏a i cier-
pliwoÊci. Tylko sobie wiadomym sposobem potrafi skupiaç
wokó∏ siebie zarówno spo∏eczników, jak i ludzi bardzo za-
gubionych. Nigdy nie potrafi∏a siedzieç z za∏o˝onymi r´-
kami. Dlatego, kiedy przesz∏a na emerytur´ i przesta∏a uczyc
w szkole, szybko znalaz∏a sobie nowy cel w zyciu. posta-
nowi∏a pomagaç kobietom, których bliscy sa niepe∏no-
sprawni. „Ona jak najlepszy przyjaciel, ˝yje naszymi pro-
blemami i radoÊciami. Wspólnie z nami chodzi do tetru,
Êpiewa taƒczy. Jest zawsze cierpliwa. Zawszy znajdzie czas
na rozmow´. Swoimi czynami, gestami i s∏owami dodaje
nam wiary we w∏asne si∏y. Wiele z nas przekona∏a, ˝e nie

wolno baç si´ Êwiata.“ – tak o Pani Helenie mówià jej pod-
opieczni i ich rodziny.

Zespó∏ „Partita“: Anna Pietrzak, Ludmi∏a
Zamojska, Bronis∏aw Kornaus, Andrzej
Frajndt 
Od wielu lat zaanga˝owani cz∏onków znanego zespo∏u mu-
zycznego w dzia∏alnoÊç na rzecz ludzi potrzebujàcych po-
mocy. W 2000 roku Zakon „Trynitarzy“, doceniajàc charyta-
tywne inicjatywy Zespo∏u, wyró˝ni∏ go Srebrnym Krzy˝em
Zakonu. Zespó∏ od wielu lat wspó∏pracuje z Fundacjà Inicja-
tyw na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych „PRO OMNIBUS“,
corocznie wspierajàc organizacj´ Festiwalu Piosenki Ciecho-
ciƒskie Impresje Artystyczne. Anna Pietrzak jest cenionà
terapeutkà, by∏a Pe∏nomocnikiem Wojewody ̧ ódzkiego ds.
Uzale˝nieƒ. Andrzej Frajndt od wielu lat prowadzi dzia∏al-
noÊç na rzecz dzieci i m∏odzie˝y w Warszawie. W 2000 ro-
ku otrzyma∏ medal im. H. Jordana, a w 2003 roku medal
„Przyjaciel Dzieci Ulicy“. Ludmi∏a Zamojska i Bronis∏aw Kor-
naus sà zapalonymi artystycznymi opiekunami niepe∏no-
sprawnej m∏odzie˝y, poÊwi´cajà im swój talent i serca. 

Statuetki PFRON 2007
Zarzàd PFRON przyznaje statuetki honorowe organizacjom spo∏ecznym i instytucjom, wykraczajà-
cym w swej dzia∏alnoÊci poza schematy, ludziom wielkim duchem i sercem, tym, którzy chcà zmie-
niç na lepsze otaczajàcà nas rzeczywistoÊç, by ludziom niepe∏nosprawnym ˝y∏o si´ lepiej – samo-
dzielnie i z poczuciem przynale˝nych im praw. Jest to tym cenniejsze wyró˝nienie, ˝e otrzymujàcy
je nie spoczywajà na laurach, z zapa∏em dzia∏ajà dalej. Nale˝y im si´ g∏´boki szacunek ca∏ego
spo∏eczeƒstwa, nie tylko tych 14 procent statystycznych niepe∏nosprawnych.

Helena Feldheim (ze statuetkà) i Aleksandra Gierej z Oddzia∏u Kujawsko-Pomorskiego Partita z Angelà Wawrzyk z Ciechocinka
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Pan Jan Kazimierz Kowalski
Jest trenerem w Jeleniogórskim Klubie Sportowo-Rehabi-
litacyjnym. Dru˝yny z którymi wspó∏pracowa∏ Pan Kowal-
ski zajmowa∏y wysokie miejsca w zawodach krajowych
i mi´dzynarodowych, osiàgn´∏y Mistrzostwo Polski w 1997
roku. 

Nale˝y dodaç, ˝e pe∏na zaanga˝owania postawa Pana Ja-
na K. Kowalskiego zosta∏a doceniona przyznaniem Brà-
zowego Krzy˝a Zas∏ugi oraz Srebrnej Odznaki Zas∏u˝ony
Dzia∏acz Kultury Fizycznej.

Pan Zygmunt KapuÊcik
Jest prezesem „Kartonexu”. Uzasadnienie wniosku, o przy-
znanie statuetki honorowej Zarzàdu PFRON zwraca uwag´
na konsekwentne tworzenie przez Zak∏ad „Kartonex“ oraz
jego Zarzàd z prezesem na czele, polityki prozatrudnienio-
wej na rzecz osób niepe∏nosprawnych. W chwili obecnej
Spó∏ka jest jedynym Zak∏adem Pracy Chronionej na tere-
nie powiatu krasnystawskiego i zatrudnia 116 osób, w tym
a˝ 89% stanowià osoby niepe∏nosprawne. Aktywna wspó∏-
praca z mieszkaƒcami oraz anga˝owanie si´ w lokalne ini-
cjatywy kulturalne, sportowe i artystyczne , zaowocowa-
∏y przyznaniem panu Zygmuntowi KapuÊcikowi w 2003
roku Honorowego Wyró˝nienia „Z∏ote Karpie“, które jest
nadawane osobom szczególnie zas∏u˝onym dla rozwoju
Miasta Krasnystaw. 

Erich Geike – Dyrektor Donau-Ries-Werkstatten
GmbH der Lebenshilfe w Nordlingen
Johann Uhl – Dyrektor Nordschwabishe Werkstatten
GmbH der Lebenshilfe w Dillingen
Dzia∏acze spo∏eczni, konsekwentnie wspó∏pracujà z pla-
cówkami terapeutycznymi regionu wielkopolskiego. Umo˝-

liwili terapeutom odbywanie praktyk za granicà. Pozwo-
li∏y one na poznanie europejskich standardów pracy re-
habilitacyjnej. Przekazali samochody oraz szereg urzàdzeƒ
przeznaczonych na wyposa˝enie pracowni terapeutycz-
nych, ofiarowali placówkom w Wielkopolsce maszyny ka-
letnicze oraz du˝à iloÊç surowca niezb´dnego do terapii
zaj´ciowej.
Inicjatywy podejmowane przez obu Panów przyczyniajà
si´ do rozwijania aktywizacji zawodowej, a tym samym
usamodzielnienia si´ osób niepe∏nosprawnych. Dotychcza-
sowa wspó∏praca Panów Ericha Horsta Geike oraz Johan-
na Uhl z organizacjami pozarzàdowymi z terenu Wielko-
polski wykracza poza ramy sponsoringu, przybierajàc form´
d∏ugofalowej wspó∏pracy. 

MUSI – Spó∏dzielnia w Lublinie
Ogólnopolska Federacja Osób Niepe∏nosprawnych Rucho-
wo z siedzibà w Lublinie wskazuje na konsekwentne two-
rzenie przez „MUSI“ Zak∏ad Pracy Chronionej z Lublina,
polityki prozatrudnieniowej na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych. Dzia∏ajàca od 1950 roku Spó∏dzielnia, aktywnie wspó∏-
pracuje z mieszkaƒcami oraz organizacjami pozarzàdowy-
mi, przyczyniajàc si´ do popularyzacji wiedzy o prawach
i problemach osób niepe∏nosprawnych. Jako oficjalny przed-

Statuetk´ dla Jana Kowalskiego wr´cza Joanna Duchiewicz – Oddzia∏ DolnoÊlàski PFRON

Prezes Zarzàdu Jan Jarmo∏owicz odbiera statuetk´ z ràk Prezesa Zarzàdu PFRON
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stawiciel czo∏owego producenta sprz´tu ortopedyczno-re-
habilitacyjnego cieszy si´ du˝à renomà i uznaniem konsu-
mentów, o czym Êwiadczà przyznane nagrody i wyró˝nie-
nia. Wspierajàc rzeczowo i finansowo organizacje
pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz osób niepe∏nosprawnych,
w∏àcza si´ w kreowanie polityki spo∏ecznej nastawionà na
pe∏nà integracj´ wszystkich cz∏onków lokalnej spo∏ecznoÊci. 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespo∏em Downa z ¸odzi
Stowarzyszenie od 10 lat prowadzi orkiestr´ perkusyjnà
„Ma∏y Big Band“, której cz∏onkami sà osoby niepe∏nospraw-
ne – dzieci cz∏onków Stowarzyszenia. Zespó∏ osiàgnà∏ wie-
le sukcesów oraz liczne wyró˝nienia i nagrody. Do najwa˝-
niejszych nale˝y zaliczyç zdobycie Grand Prix podczas
Przeglàdu TwórczoÊci Artystycznej Osób Niepe∏nospraw-
nych „Moja sztuka – moje ̋ ycie“ oraz w ramach I Konfron-
tacji Artystycznych Dzieci i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnych
w ˚arkowie. Ponadto Zespó∏ koncertuje w kraju i za gra-
nicà podczas ró˝nych koncertów i inicjatyw m.in. Dni God-
noÊci Osób Niepe∏nosprawnych, Przeglàdach Artystycznych
Organizacji Pozarzàdowych. 
Sukcesy, które osiàgajà podopieczni sà zas∏ugà treningu,
uporu i cierpliwoÊci, a tak˝e wsparcia ze strony doros∏ych
– rodziców za∏o˝ycieli Stowarzyszenia. AktywnoÊç podej-
mowana w ramach Zespo∏u jest istotnym czynnikiem re-
habilitacyjnym integrujàcym i wspierajàcym osoby nie-
pe∏nosprawne. 

Ks. Biskup Alojzy Mering 
wraz z ca∏à Diecezjà W∏oc∏awskà od lat jest ogromnie za-
anga˝owany we wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdo-
wymi, dzia∏ajàcymi na rzecz osób niepe∏nosprawnych
oraz w przedsi´wzi´cia bezpoÊrednio nakierowane na
pomoc tym osobom. Dzi´ki jego osobistemu zaanga˝o-
waniu wiele osób otrzymuje bezpoÊrednie wsparcie, re-
alizowane sà ró˝norakie dzia∏ania w Diecezji. 
Opublikowa∏ w 1996 r. ksià˝k´ „Wst´p do filozofii“. Jest
te˝ autorem ponad 200 artyku∏ów naukowych, publicy-
stycznych, o tematyce religijnej i Êwiatopoglàdowej, któ-
re ukaza∏y si´ m.in. w „Przewodniku Katolickim“, „Go-
Êciu Niedzielnym“, Pielgrzymie“ i „Studiach Pelpliƒskich“.

Fundacja dla Dzieci Niepe∏nosprawnych
„Nadzieja“ 
z siedzibà w S∏upsku prowadzi swojà dzia∏alnoÊç od 1991
roku. Korzysta w wielu swych dzia∏aniach z wsparcia

PFRON. Fundacja pomaga dzieciom niepe∏nosprawnym
z dysfunkcjà narzàdu ruchu – dotkni´tych dzieci´cym po-
ra˝eniem mózgowym i poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych. Podstawowym celem Fundacji jest pro-
wadzenie bezp∏atnej, systematycznej rehabilitacji dzieci
i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej opartej na hipoterapii, fizy-
koterapii, poradach psychologa .Oddzia∏ Pomorski w swo-
jej opinii podkreÊla, ˝e to, co wyró˝nia fundacj´ spoÊród
innych organizacji pozarzàdowych, to starania, aby zada-
nia jakich si´ podejmujà skierowane by∏y nie tylko do wà-
skiego grona odbiorców, ale aby by∏y nastawione na prze-
∏amywanie izolacji dzieci niepe∏nosprawnych i ich rodzin.
Corocznie z ró˝nych form usprawniania korzysta ponad
700 dzieci z S∏upska i okolic. 

Ks. Stanis∏aw ¸ada 
jest proboszczem Parafii pw. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´-
tego w Pruszczu Gdaƒskim. Parafia wspó∏pracuje
z PFRON od 2003 roku; niemniej jednak sam ks. ¸ada jest
zaanga˝owany w ró˝ne dzia∏ania spo∏ecznikowskie od
poczàtku lat 80-tych. 
W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci ks. ¸ada prowadzi
szkolenia dla wolontariuszy, zajmujàcych si´ osobami nie-
pe∏nosprawnymi, sprawuje we wspó∏pracy z Gdaƒskim Ho-
spicjum Domowym, sta∏à opiek´ nad osobami chorymi na
raka,organizuje wyjazdy m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej na
Âwiatowe Dni M∏odzie˝y (do Toronto, Pary˝a, Kolonii itp.),
organizuje warsztaty terapeutyczno-psychologiczne dla ro-
dzin osób niepe∏nosprawnych, powo∏a∏ do ˝ycia Stowa-
rzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji
Gdaƒskiej, które prowadzi ró˝norodnà dzia∏alnoÊç na rzecz
osób niepe∏nosprawnych. 

Stowarzyszenie „Studio Integracji“ z ¸odzi
Stowarzyszenie powsta∏o we wrzeÊniu 1997 roku. G∏ów-
nym jego celem jest wspieranie dzia∏alnoÊci artystycznej
osób niepe∏nosprawnych. Dorobek Stowarzyszenia stano-
wià liczne spektakle, koncerty, wernisa˝e, wydane p∏yty CD
z nagraniami muzycznymi oraz udzia∏ w konkursach, uho-
norowane zdobyciem czo∏owych miejsc. WÊród najwa˝-
niejszych inicjatyw, podejmowanych przez Stowarzyszenie
nale˝y wymieniç wystawienie opery „Fer&Nando“ w Te-
atrze Wielkim w ¸odzi oraz przedstawienia „Kwitnàce ja-
b∏onie“ i „Santo, Subito Santo” w Teatrze Nowym w ¸o-
dzi. Obecnie, Stowarzyszenie wystawia spektakl „Szukam
drogi“, który jest oparty na ˝yciorysach osób wykluczo-
nych ze spo∏eczeƒstwa. ArtyÊci „STUDIA INTEGRACJI“ przy-
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gotowywani sà przez instruktorów artterapii Krzysztofa
Cwynara, Aleksandr´ Nowickà, Ann´ Pietrzak, Alin´ Kuli-
kównà. W 2005 roku przy Stowarzyszeniu powsta∏a 
„NASZA GALERIA“ – jedyna w kraju galeria wystawienni-
czo-handlowa, utworzonà na potrzeby osób niepe∏nospraw-
nych ze sta∏à ekspozycjà prac malarskich i graficznych ar-
tystów z terenu ca∏ego kraju, promujàca ich dorobek
i udawadniajàc, ˝e b´dàc osobà niepe∏nosprawnà, mo˝-
na byç sprawnym artystà. Dyrektorem Galerii jest Ryszard 
Szymanowski . Tylko w pierwszym roku dzia∏alnoÊci sprze-
dano oko∏o 200 prac. Zorganizowano kilka plenerów ma-
larskich, wydano wiele albumów oraz kalendarze z praca-
mi artystów plastyków. Stowarzyszenie promujàc aktywnoÊç
osób niepe∏nosprawnych, ukazuje ich pe∏noprawne miej-
sce w spo∏eczeƒstwie oraz wskazuje na wk∏ad, jaki wnoszà
w kultur´ i sztuk´ w kraju i poza jego granicami (Brukse-
la, Comblain-la-Tour w Belgi, Pary˝, Oedheim w Niemczech.
Stowarzyszeniem kieruje Krzysztof Cwynar.

Pani Jane Cordell
Od 2006 roku Jane Cordell pe∏ni funkcj´ pierwszego se-
kretarza Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Jest oso-
bà nies∏yszàcà, a w komunikowaniu pomagajà jej anglo-
j´zyczni lipspeakerzy. Swobodnie rozmawia tak˝e w j´zyku
polskim. W pracy zawodowej zajmuje si´ m.in. promo-
waniem pozytywnych rozwiàzaƒ i wspó∏pracy polsko-bry-
tyjskiej, zmierzajàcej do poprawy sytuacji osób niepe∏no-
sprawnych w Polsce. Jane Cordell mia∏a aktywny wk∏ad
w t∏umaczeniu na j´zyk polski, brytyjskiej ustawy „The
Disability Discrimination Act“. Zainicjowa∏a tak˝e szereg
spotkaƒ i konferencji zmierzajàcych do wprowadzenia w ˝y-
cie ww. ustawy. Jej pe∏na zaanga˝owania postawa przy-
czynia si´ do przeciwdzia∏ania dyskryminacji osób niepe∏-
nosprawnych. Z wnioskiem o przyznanie honorowej
statuetki Zarzàdu PFRON wystàpi∏o Stowarzyszenie Przy-
jació∏ Integracji.

Pani Krystyna Mrugalska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
Êledzeniem Umys∏owym oraz Prezes Polskiego Forum Osób
Niepe∏nosprawnych, dzia∏alnoÊç spo∏ecznà rozpocz´∏a ju˝
w roku 1964, w powsta∏ym w tym czasie ruchu rodziców
osób z upoÊledzeniem umys∏owym przy Towarzystwie Przy-
jació∏ Dzieci. Pani Mrugalska zainicjowa∏a i spopularyzo-
wa∏a w Polsce korzystanie z praw cz∏owieka wobec osób
z upoÊledzeniem umys∏owym. Zorganizowa∏a w 1995 ro-
ku, pod auspicjami Mi´dzynarodowej Ligi Stowarzyszeƒ
na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym, konferencj´
,,Prawa cz∏owieka a osoby z upoÊledzeniem umys∏owym
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej“ z udzia∏em
39 krajów, przedstawicieli ONZ i Parlamentu Unii Euro-
pejskiej. Pani Mrugalska wspó∏pracuje z Parlamentem i Rzà-
dem w zakresie tworzenia nowego prawa i jego realiza-
cji. Jej osiàgni´ciem jest ustawowe wprowadzenie
obowiàzku edukacji dla dzieci g∏´boko upoÊledzonych
(Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o sys-
temie oÊwiaty) oraz tworzenie form zatrudniania osób
ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci (Ustawa o re-
habilitacji zawodowej, spo∏ecznej oraz zatrudnianiu). Po-
przez tysiàce swoich wystàpieƒ, bezpoÊrednich i w me-
diach, wywar∏a znaczàcy wp∏yw na zmian´ postaw
spo∏ecznych wobec upoÊledzenia umys∏owego w Polsce.
Jest uznanym autorytetem we wszystkich dziedzinach zwià-
zanych z niepe∏nosprawnoÊcià, zw∏aszcza zwiàzanej z pro-
blematykà upoÊledzenia umys∏owego.
PPrrzzeekkaazzuujjeemmyy  wwsszzyyssttkkiimm  ddoottyycchhcczzaassoowwyymm  llaauurreeaattoomm  
NNaaggrrooddyy  ZZaarrzzààdduu  PPFFRROONN,,  wwyyrraazzyy  nnaajjwwyy˝̋sszzeeggoo  uuzznnaanniiaa  ii ppoo--
ddzzii´́kkoowwaanniiaa  zzaa  zzaappaa∏∏  ii sseerrccee,,  zzaa  ttrruuddnnàà  ccooddzziieennnnàà  pprraacc´́..Jane Cordell

Krystyna Mrugalska



FINANSE PFRON

Biuletyn Informacyjny 5-6/2007 15

PPFFRROONN  ––  cchhoocciiaa˝̋bbyy  zz uuwwaaggii  nnaa  zznnaacczznnee  ÊÊrrooddkkii  ffiinnaannssoo--
wwee,,  jjaakkiiee  pprrzzeekkaazzuujjee  ddllaa  ssaammoorrzzààddóóww  llookkaallnnyycchh  ––  mmaa
ooggrroommnnyy  wwpp∏∏yyww  nnaa  rreeaallnnee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  ccaa∏∏eejj  ddzziieeddzziinnyy
aakkttyywwnnooÊÊccii  wwssppóó∏∏cczzeessnneeggoo  ppaaƒƒssttwwaa,,  jjaakkàà  jjeesstt  ppoolliittyykkaa  ssppoo--
∏∏eecczznnaa..  DDllaatteeggoo  ttee˝̋  pprrzzeekkaazzuujjeemmyy  cczzyytteellnniikkoomm  iinnffoorrmmaaccjjee
oo pprraaccaacchh  nnaadd  ppllaannoowwaannyymm  nnaa  rrookk  22000088  bbuudd˝̋eetteemm  PPFFRROONN..
Nale˝y podkreÊliç, ˝e  z uwagi na trwajàce obecnie w Par-
lamencie prace nad zmianami prawnymi i Ustawà Bud˝e-
towà na 2008 r., informacje poni˝sze mogà ulec zmianom.

Konstruowanie bud˝etu PFRON
Plan finansowy Funduszu opracowywany  przez Zarzàd
PFRON  oparty jest  na wskaênikach makroekonomicznych
przekazanych przez Ministerstwo Finansów, na  „Za∏o˝e-
niach do planu rzeczowo-finansowego Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych na rok 2008“
przekazanych przez Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Osób Niepe∏-
nosprawnych, oraz odpowiednich aktach prawnych, przede
wszystkim: ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych i Rozporzàdze-
niu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie
szczegó∏owego sposobu, trybu i terminów opracowania
materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2008.
Z punktu widzenia zasadniczych celów polityki spo∏ecznej,
zawartych w Za∏o˝eniach do planu rzeczowo-finansowego
Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych, podsta-
wowym priorytetem paƒstwa w 2008 roku b´dzie podejmo-
wanie i kontynuowanie dzia∏aƒ w nast´pujàcych obszarach: 
11..  WWssppiieerraanniiee  aakkttyywwnnooÊÊccii  zzaawwooddoowweejj  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,

pprrzzeecciiwwddzziiaa∏∏aanniiee  bbeezzrroobboocciiuu  ii jjeeggoo  nneeggaattyywwnnyymm  sskkuuttkkoomm..
22..  WWssppiieerraanniiee  pprroocceessóóww  rreehhaabbiilliittaaccjjii  ssppoo∏∏eecczznneejj  ii iinntteeggrraa--

ccjjii  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  ww ffoorrmmiiee  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  kkoommpplleekk--
ssoowwyycchh,,  rreeaalliizzoowwaannyycchh  ww nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  oottoocczzeenniiuu  oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  ww ttyymm  pprrzzeeddssii´́wwzzii´́çç  sskkoooorrddyynnoowwaa--
nnyycchh  zz ddzziiaa∏∏aanniiaammii  ssaammoorrzzààddóóww  ii ppaarrttnneerróóww  ssppoo∏∏eecczznnyycchh..  

WWyynniikkaa  ttoo  zz ffaakkttuu  ii˝̋  nnaaddaall  uuttrrzzyymmuujjee  ssii´́  zznnaacczzààccaa  lliicczzbbaa
bbeezzrroobboottnnyycchh  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh

ww ppoowwiiaattoowwyycchh  uurrzz´́ddaacchh  pprraaccyy,,  rróó˝̋nniiccee  ww ppoozziioommiiee  wwyy--
kksszzttaa∏∏cceenniiaa  ii kkwwaalliiffiikkaaccjjii  zzaawwooddoowwyycchh  oorraazz  zz∏∏oo˝̋oonnee  uuwwaa--
rruunnkkoowwaanniiaa  nnaa  rryynnkkuu  pprraaccyy  ––  sszzcczzeeggóóllnniiee  nnaa  tteerreennaacchh  wwiieejj--
sskkiicchh  ii ss∏∏aabboo  zzuurrbbaanniizzoowwaannyycchh,,  aa ttaakk˝̋ee  iissttnniieejjee  ppoottrrzzeebbaa
wwyyrróówwnnyywwaanniiaa  sszzaannss  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  ww ˝̋yycciiuu  zzaa--
wwooddoowwyymm  ii ssppoo∏∏eecczznnyymm..
Po zatwierdzeniu przez Rad´ Nadzorczà, projekt musi tra-
fiç do Ministerstwa Finansów. Nast´pnie, wraz z projek-
tem ustawy bud˝etowej zostaje przekazany do Sejmu pod
ocen´ pos∏ów w komisjach sejmowych (Komisja Polityki
Spo∏ecznej i Rodziny, Komisja Finansów Publicznych).
Po uchwaleniu ustawy bud˝etowej przez Sejm (w tym roz-
patrzeniu ewentualnych poprawek Senatu) ustawa
przekazywana jest do podpisu przez Prezydenta.
PPllaann  ffiinnaannssoowwyy  PPFFRROONN  oopprraaccoowwyywwaannyy  jjeesstt  ww ppaarraaggrraaffaacchh
bbuudd˝̋eettoowwyycchh,,  wweedd∏∏uugg    kkllaassyyffiikkaaccjjii  zzaawwaarrtteejj  ww rroozzppoorrzzààddzzee--
nniiuu  MMiinniissttrraa  FFiinnaannssóóww;;  PPFFRROONN  zznnaajjdduujjee  ssii´́  ww ddzziiaallee  885533,,
ppoozzoossttaa∏∏ee  zzaaddaanniiaa  zz zzaakkrreessuu  ppoolliittyykkii  ssppoo∏∏eecczznneejj..  
Przy planowaniu finansów na 2008 rok uwzgl´dniono pro-
gnozowane  wskaêniki makroekonomiczne (okreÊlone przez
Ministerstwa Finansów oraz Pracy i Polityki Spo∏ecznej, w
zakresie: wzrostu wydatków na wynagrodzenia osobowe
o 2,3%, Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w 2008 roku tj. 102,3%, przeci´t-
nego zatrudnienia w gospodarce narodowej,przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Plan finansowy PFRON, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra
Finansów w sprawie szczegó∏owego sposobu, trybu i termi-
nów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝e-
towej na rok 2008, opracowanano metodà memoria∏owà.
Z tego powodu nie odzwierciedla planowanych wp∏ywów
i wydatków kasowych, zarówno w przewidywanym wyko-
naniu 2007 roku jak i propozycji planu na 2008 rok.

Planowane przychody PFRON w 2008 roku
¸àczne przychody PFRON w 2008 roku, planowane memo-
ria∏owo, sumujà si´ na kwot´ 44..774400..668822  ttyyss..  zz∏∏, tj. w wyso-

Jak powstaje projekt planu
finansowego PFRON na 2008 rok
W Konstytucji RP znajduje si´ artyku∏ 61, traktujàcy o prawie obywateli do informacji o dzia∏aniach w∏adz
publicznych. Jego zapisy rozwini´to w ustawie o dost´pie do informacji publicznej, zgodniez którà  jednà
z kategorii informacji, do której dost´p ma mieç ka˝dy zainteresowany sà wiadomoÊci na temat zamierzeƒ
dzia∏aƒ w∏adzy ustawodawczej oraz wykonawczej. 
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koÊci 128,18% przewidywanego wykonania w 2007 roku. 
1. Podstawowym êród∏em przychodów Funduszu sà obo-
wiàzkowe wp∏aty z tytu∏u nie zatrudniania wymaganej
ustawà liczby osób niepe∏nosprawnych, dokonywane przez
pracodawców. Ich wysokoÊç szacuje si´ na 3.429.000 tys.
z∏ (118,24% przewidywanego wykonania 2007 r.).
2. Zgodnie z obowiàzujàcym na chwiĺ  obecnà  stanem  praw-
nym (10.12.2007), dotacja bud˝etowa winna byç ustalona
w kwocie 1.588 mln z∏, i winna ona zabezpieczyç 55% Êrod-
ków na dofinansowanie do wynagrodzeƒ pracowników nie-
pe∏nosprawnych (art. 26a ustawy) – 990 mln z∏, 100% na
refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (art. 25a ust.
2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a i b) – 518 mln z∏ oraz 50% Êrod-
ków na zrekompensowanie gminom utraconych dochodów,
z tytu∏u zastosowania zwolnieƒ dla prowadzàcych zak∏ady
pracy chronionej i zak∏ady aktywnoÊci zawodowej, z podat-
ku od nieruchomoÊci, podatku leÊnego i podatku rolnego
oraz od czynnoÊci cywilnoprawnych – art. 47 ust. 2 ustawy
– 80 mln z∏.
Obecnie w Parlamencie trwajà prace nad projektem usta-
wy – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicz-
nych, który w art. 58 przewiduje zmian´ w art.46 a usta-
wy o rehabilitacji, poprzez m.in. okreÊlenie (w ust 1. pkt1)
dotacji bud˝etowej dla PFRON w wysokoÊci do 25% na do-
finansowanie wynagrodzeƒ dla pracowników niepe∏no-
sprawnych (art. 26a) czyli  450 mln z∏. Dlatego uwzgl´d-
niajàc powy˝sze, w pprroojjeekkttoowwaannyymm  PPllaanniiee  FFiinnaannssoowwyymm  nnaa
rrookk  22000088 przedstawianym poni˝ej,  wyliczono przewidy-
wane celowe dotacje bud˝etowe dla PFRON  w wysoko-
Êci 930 mln z∏, w tym równie˝:
– 400 mln z∏ na refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenia spo-

∏eczne ( art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a i b) 
– 80 mln z∏ na rekompensat´ gminom 50% utraconych do-

chodów z tytu∏u zastosowania zwolnieƒ podatkowych
dla prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej (art. 47 ust.2). 

3. Nast´pne w kolejnoÊci sà przychody ze Êrodków po-
mocowych Unii Europejskiej, planowane na  110.488 
tys. z∏ (101,6% p.w. 2007 r.).

Planowane wydatki PFRON w 2008 roku
¸àczne wydatki zosta∏y zaplanowane na kwot´ 5.062.393
tys. z∏, która wynosi 125,88% przewidywanego wykona-
nia w 2007 roku.
SSàà  oonnee  pprrzzeezznnaacczzoonnee  nnaa  uussttaawwoowwee  zzaaddaanniiaa  PPFFRROONN, m.in.:
– dzia∏ania wyrównujàce ró˝nice mi´dzy regionami,

w szczególnoÊci w jednostkach samorzàdu terytorial-
nego, na terenie których stopa bezrobocia jest wy˝sza

ni˝ 110% Êredniej stopy bezrobocia w kraju lub: nie utwo-
rzono warsztatu terapii zaj´ciowej albo zak∏adu aktyw-
noÊci zawodowej, 

– realizacj´ programów wspieranych ze Êrodków pomo-
cowych Unii Europejskiej, 

– dofinansowanie do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏-
nosprawnych,

– programy rzàdowe, 
– programy na rzecz osób niepe∏nosprawnych zatwierdzo-

ne przez Rad´ Nadzorczà PFRON s∏u˝àce zatrudnianiu,
rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nospraw-
nych (m.in. Pegaz, Uczeƒ na wsi, Student, Partner, Pita-
goras, Edukacja Trener pracy czy Komputer dla Homera),

– zrekompensowanie gminom dochodów, utraconych z ty-
tu∏u zastosowania ustawowych zwolnieƒ, 

– finansowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci  badaƒ, ekspertyz,
analiz, 

– dofinansowanie zak∏adów aktywnoÊci zawodowej (do-
tyczy umów zawartych do 31.01.2003),

– dofinansowanie do oprocentowania kredytów banko-
wych, zaciàgni´tych przez zak∏ady pracy chronionej, 

– rreeffuunnddaaccjj´́  sskk∏∏aaddeekk  nnaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  ssppoo∏∏eecczznnee  zzaattrruudd--
nniioonnyycchh  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraaww--
nnyycchh  pprroowwaaddzzààccyycchh  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  ggoossppooddaarrcczzàà,,  nniieeppee∏∏--
nnoosspprraawwnnyycchh  rroollnniikkóóww  oorraazz  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh
ddoommoowwnniikkóóww ––  jjeesstt  ttoo  nnoowwee  zzaaddaanniiee,,  rreeaalliizzoowwaannee  nnaa
ppooddssttaawwiiee  aarrtt..2255aa uussttaawwyy  oo rreehhaabbiilliittaaccjjii......,

– na zadania ustawowe na rzecz osób niepe∏nosprawnych
realizowane przez samorzàdy terytorialne.

Znaczna cz´Êç zadaƒ z zakresu rehabilitacji spo∏ecznej oraz
wsparcia zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, realizo-
wana jest przez jednostki samorzàdu terytorialnego szcze-
bla powiatu i województwa.  Ârodki PFRON przekazywa-
ne sà dla nich, w wysokoÊciach  okreÊlonych algorytmem.
¸àczna planowana kwota, która zostanie przekazana samo-
rzàdom na realizacj´ zadaƒ ustawowych (i koszty obs∏ugi
administracyjnej tych zadaƒ), planowana jest na 995500  mmllnn  zz∏∏
(110088,,7766%% planowanych wydatków w roku 2007), w tym
882277  mmllnn  zz∏∏ (109,9% p.w.),  na zadania realizowane przez sa-
morzàdy powiatowe oraz 110000  mmllnn  zz∏∏ (100,16% p.w.), na za-
dania realizowane przez samorzàdy wojewódzkie.
Jak zasygnalizowano wczeÊniej, wielkoÊç Êrodków finan-
sowych znajdujàcych si´ w dyspozycji PFRON okreÊla jego
dzia∏alnoÊç w danym roku. W zwiàzku z tym wyniki
tegorocznych prac nad ustawà bud˝etowà w p∏ynà na zakres
zadaƒ Funduszu mo˝liwych do realizacji w 2008 roku.



Samorzàdy wojewódzkie
WW cciiààgguu  33  kkwwaarrttaa∏∏óóww  22000077  rr..  ssaammoorrzzààddyy  wwoojjeewwóóddzzkkiiee  nnaa
rreeaalliizzaaccjj´́  zzaaddaaƒƒ  wwyyddaattkkoowwaa∏∏yy  kkwwoott´́  2244..993322..995533  zz∏∏  ww rraa--
mmaacchh  ppuullii  wwyynnoosszzààcceejj  wweedd∏∏uugg  aallggoorryyttmmuu  110022..992266..000000  zz∏∏..
SSttaannoowwii  ttoo  2244%%  ÊÊrrooddkkóóww  pprrzzyyppaaddaajjààccyycchh  nnaa  22000077  rr..

Wykorzystanie Êrodków PFRON w przewa˝ajàcej cz´Êci do-
tyczy∏o wyp∏at na rzecz zak∏adów aktywnoÊci zawodo-
wej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dzia∏a-
nia w kwocie 19.232.276 z∏. Ponadto w ramach zadania
dotyczàcego robót budowlanych w obiektach s∏u˝àcych
rehabilitacji wyp∏acono 30 dofinansowaƒ w kwocie
5.200.677 z∏. Z tytu∏u tego zadania na 332 z∏o˝one wnio-
ski, podpisano 160 umów na kwot´ 32.631.358 z∏. 
JednoczeÊnie na po˝yczki zak∏ady pracy chronionej z∏o-
˝y∏y 24 wnioski na kwot´ 9.744.738 z∏. Podpisane 
3 umowy na 500.000 z∏ zosta∏y zrealizowane w caloÊci.
W odniesieniu do zadania dofinansowanie kosztów two-

rzenia zak∏adów aktywnoÊci zawodowej na 20 wnio-
sków o ∏àcznej wysokoÊci 43.334.140 z∏ podpisano 
4 umowy na kwot´ 6.886.418 z∏. Realizacja umów jesz-
cze nie nastàpi∏a.

Samorzàdy powiatowe
NNaa  rreeaalliizzaaccjj´́  zzaaddaaƒƒ  ssttaarroossttoowwiiee  wwyyddaattkkoowwaallii  kkwwoott´́
449999..776699..661155  zz∏∏,,  ttjj..  6644%%  ∏∏ààcczznneejj  ppuullii  ÊÊrrooddkkóóww  ddllaa  ppoowwiiaa--
ttóóww  wwyynnoosszzààcceejj  777755..660099..000000  zz∏∏,,  zz cczzeeggoo  bblliisskkoo  4455%%
((222244..335588..887766  zz∏∏))  nnaa  ppookkrryycciiee  kkoosszzttóóww  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  wwaarrsszz--
ttaattóóww  tteerraappiiii  zzaajj´́cciioowweejj..  
Ponadto kwot´ 105.018.192 z∏, wykorzystano na dofinan-
sowanie sprz´tu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortope-
dycznych i Êrodków pomocniczych. Na turnusy rehabili-
tacyjne wydano 99.801.741 z∏, na likwidacj´ barier
funkcjonalnych 51.245.802 z∏, na sport, kultur´ i rekreacj´
13.781.114 z∏ oraz na po˝yczki na rozpocz´cie dzia∏alno-
Êci 8.233.021 z∏. 
Z zakresu rehabilitacji zawodowej znacznie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego, wzros∏o wyko-
rzystanie Êrodków na zwrot wydatków na instrumenty ryn-
ku pracy z art. 11 ustawy o rehabilitacji..., osiàgajàc kwo-
t´ 2.104.903 z∏ oraz na szkolenia organizowane przez PUP
z art. 38 i 40 w kwocie 1.955.029 z∏, a tak˝e na dostoso-
wanie stanowisk pracy z art. 26 na kwot´ 1.273.302 z∏.
Pozosta∏e Êrodki wyp∏acono  na sprz´t rehabilitacyjny dla
instytucji w wysokoÊci 1.163.451 z∏, na oprocentowanie
kredytów bankowych z art. 13 – kwot´ 154.647 z∏, na kosz-
ty utworzenia nowych wtz – 654.713 z∏ oraz na zatrud-
nianie pracowników pomagajàcych zatrudnionym osobom
niepe∏nosprawnym z art. 26d – 127.267 z∏ i na zwrot kosz-
tów szkoleƒ organizowanych przez pracodawców 
z art. 41 – 2.837 z∏. 
NNaa  rreeaalliizzaaccjj´́  zzaaddaaƒƒ  zz zzaakkrreessuu  rreehhaabbiilliittaaccjjii  zzaawwooddoowweejj  ppoo--
wwiiaattyy  pprrzzeezznnaacczzyy∏∏yy  kkwwoott´́  1133..885500..000066  zz∏∏,,  ccoo  ssttaannoowwii  22,,7777 %%
ooggóó∏∏uu  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ÊÊrrooddkkóóww..  

Stan na 30.11.2007 
Joanna W∏adyka

Wydzia∏ Finansowy PFRON

FINANSE PFRON
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Wykorzystanie Êrodków PFRON 
przypadajàcych wg algorytmu samorzàdom
terytorialnym za trzy kwarta∏y 2007 roku

Bud˝et
775 609 000 z∏

Ârodki wykorzystane
499 769 615 z∏

Bud˝et
102 962 000 z∏

Ârodki wykorzystane
24 932 953 z∏
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Wykorzystanie Êrodków PFRON przez samorzàdy na 30.09.2007

Powiaty Województwa

64%

24%



1155  cczzeerrwwccaa  22000077  rr..  SSeejjmm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  uucchhwwaa--
llii∏∏  nnoowweelliizzaaccjj´́  uussttaawwyy  zz ddnniiaa  2277  ssiieerrppnniiaa  11999977 rr..  oo rreehhaa--
bbiilliittaaccjjii  zzaawwooddoowweejj  ii ssppoo∏∏eecczznneejj  oorraazz  zzaattrruuddnniiaanniiuu  oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  kkttóórraa  wwpprroowwaaddzzii∏∏aa  nnoowwee  zzaassaaddyy  uuddzziiee--
llaanniiaa  ppoommooccyy  pprraaccooddaawwccoomm  zzaattrruuddnniiaajjààccyymm  oossoobbyy  nniieeppee∏∏--
nnoosspprraawwnnee..  PPooddssttaawwoowwee  zzmmiiaannyy  ddoottyycczzàà  pprrzzeeddee  wwsszzyysstt--
kkiimm  ssppoossoobbuu  ffiinnaannssoowwaanniiaa  sskk∏∏aaddeekk  nnaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa
ssppoo∏∏eecczznnee  pprraaccooddaawwccoomm  zzaattrruuddnniiaajjààccyymm  oossoobbyy  nniieeppee∏∏--
nnoosspprraawwnnee  oorraazz  uuddzziieellaanniiaa  ddooffiinnaannssoowwaaƒƒ  ddoo  wwyynnaaggrroo--
ddzzeeƒƒ  pprraaccoowwnniikkóóww  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  DDoottyycchhcczzaass  oobboo--
wwiiààzzuujjààccee  ffiinnaannssoowwaanniiee  sskk∏∏aaddeekk  nnaa  uubbeezzppiieecczzeenniiaa
ssppoo∏∏eecczznnee  pprraaccoowwnniikkóóww  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  zzaassttààppiioonnee
zzoossttaanniiee  rreeffuunnddaaccjjàà  ddookkoonnyywwaannàà  pprrzzeezz  PPaaƒƒssttwwoowwyy  FFuunn--
dduusszz  RReehhaabbiilliittaaccjjii  OOssóóbb  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  
PPrrzzeeppiissyy  ttee  wweejjddàà  ww  ˝̋yycciiee  11  ssttyycczznniiaa  22000088  rrookkuu..
Pracodawcy dotychczas uprawnieni do dofinansowania
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników nie-
pe∏nosprawnych zachowajà swoje uprawnienia, zarów-
no pod wzgl´dem podmiotowym, co znaczy, ˝e znoweli-
zowane przepisy obejmà grup´ pracodawców aktualnie
korzystajàcych z tej formy pomocy, jak i przedmiotowym,
co oznacza, ˝e pomoc nadal dotyczyç b´dzie zatrudnio-
nych osób niepe∏nosprawnych, a jej wysokoÊç nie ule-
gnie zmianie. Zatem z refundacji sk∏adek skorzystaç b´-
dà mogli pracodawcy prowadzàcy zak∏ady pracy chronionej
lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej, pracodawcy zatrud-
niajàcy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏-
ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcy wskaênik zatrudnie-
nia osób niepe∏nosprawnych w wysokoÊci co najmniej 6%
oraz pracodawcy zatrudniajàcy mniej ni˝ 25 pracowników
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, bez wzgl´-
du na wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. 
Jedynie pracodawcy, którzy zatrudniajà co najmniej 25 pra-
cowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz
nie osiàgajà wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych w wysokoÊci 6% nie b´dà uprawnieni do ubiegania
si´ o refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne za-
trudnionych osób niepe∏nosprawnych. NNoowweelliizzaaccjjaa  uussttaa--
wwyy  wwpprroowwaaddzzaa  ddooddaattkkoowwee  ggrruuppyy  ppooddmmiioottóóww  uupprraawwnniioo--
nnyycchh  ddoo  uubbiieeggaanniiaa  ssii´́  oo rreeffuunnddaaccjj´́  sskk∏∏aaddeekk  nnaa
uubbeezzppiieecczzeenniiaa  ssppoo∏∏eecczznnee. Mianowicie b´dzie ona przy-
s∏ugiwaç równie˝ osobom niepe∏nosprawnym prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç gospodarczà (dotychczas zwolnionym

z obowiàzku wnoszenia sk∏adek) oraz niepe∏nosprawnym
rolnikom i rolnikom zobowiàzanym do op∏acania sk∏adek
za niepe∏nosprawnych domowników (do tej pory nie ob-
j´tych ˝adnymi formami wsparcia). 
WysokoÊç refundacji nale˝nej pracodawcom nie zosta∏a
w przepisach okreÊlona kwotowo, lecz wynika z kwoty
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne op∏aconych za po-
szczególnych pracowników niepe∏nosprawnych. Nie ule-
gnie ona zmianie w stosunku do obecnie obowiàzujà-
cych przepisów. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e projekty
rozporzàdzeƒ wykonawczych dotyczàcych refundacji sk∏a-
dek zawierajà rozwiàzania uzale˝niajàce wysokoÊç refun-
dacji sk∏adek od poniesionych kosztów (w tym kosztów
wyliczonych metodà rycza∏towà), co spowoduje koniecz-
noÊç wykazywania przez pracodawców kosztów, ju˝ w pro-
cesie ubiegania si´ o refundacj´. 
W przypadku zak∏adów pracy chronionej i zak∏adów ak-
tywnoÊci zawodowej refundacji podlegaç b´dzie cz´Êç wy-
nagrodzenia odpowiadajàca sk∏adce na ubezpieczenie spo-
∏eczne nale˝nej od pracownika na ubezpieczenie
emerytalne i chorobowe oraz cz´Êç kosztów osobowych
pracodawcy odpowiadajàca sk∏adce nale˝nej od praco-
dawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypad-
kowe. Przy czym refundacji podlegaç b´dà sk∏adki op∏a-
cone za wszystkich pracowników niepe∏nosprawnych,
niezale˝nie od ich stopnia niepe∏nosprawnoÊci. 
PPrraaccooddaawwccyy,,  zzaattrruuddnniiaajjààccyy  ccoo  nnaajjmmnniieejj  2255  pprraaccoowwnniikkóóww
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  oorraazz  oossiiààggaajjààccyy  wwsskkaaêênniikk  ccoo  nnaajjmmnniieejj
66%%, b´dà mogli liczyç na refundacj´ cz´Êci wynagrodze-
nia odpowiadajàcej sk∏adce na ubezpieczenie emerytalne
oraz cz´Êci kosztów osobowych pracodawcy odpowiada-
jàcych równie˝ sk∏adce na ubezpieczenie emerytalne. Jed-
nak refundacja dotyczyç b´dzie wy∏àcznie pracowników
posiadajàcych stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci znaczny lub
umiarkowany. W odniesieniu do zatrudnionych osób nie-
pe∏nosprawnych posiadajàcych lekki stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci pracodawca b´dzie móg∏ uzyskaç refundacj´
cz´Êci kosztów osobowych odpowiadajàcych sk∏adce na-
le˝nej od pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe.
Natomiast pprraaccooddaawwccyy  zzaattrruuddnniiaajjààcceemmuu  mmnniieejj  nnii˝̋  2255  pprraa--
ccoowwnniikkóóww przys∏ugiwaç b´dzie refundacja w wysokoÊci
sk∏adki emerytalnej nale˝nej od wynagrodzenia pracowni-
ka oraz sk∏adki emerytalnej, stanowiàcej koszt osobowy

PRAWO
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Nowe rozwiàzania prawne 
przy udzielaniu pomocy na zatrudnianie
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Okres Pracodawcy prowadzàcy Pracodawcy zatrudniajacy Pracodawcy zatrudniajacy 
sprawozdawczy Zak∏ady Pracy Chronionej co najmniej 25 pracowników do 25 pracowników

w przeliczeniu na pe∏ny w przeliczeniu na pe∏ny Ogó∏em
wymiar czasu pracy wymiar czasu pracy
i osiàgajàcy wskaênik

zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych

co najmniej 6 %
Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba

pracodawców pracowników pracodawców pracowników pracodawców pracowników pracodawców pracowników  
sk∏adajàcych zg∏oszonych sk∏adajàcych zg∏oszonych sk∏adajàcych zg∏oszonych sk∏adajàcych zg∏oszonych
dokumenty do EZON(1) dokumenty do EZON(1) dokumenty do EZON(1) dokumenty do EZON(1)

w danym za dany w danym za dany w danym za dany w danym za dany 
okresie okres okresie okres okresie okres okresie okres 

sprawozdawczym sprawozdawczy sprawozdawczym sprawozdawczy sprawozdawczym sprawozdawczy sprawozdawczym sprawozdawczy
01/2007 2 248 174 481 2 571 28 964 3 266 9 338 8 085 212 783
02/2007 2 256 176 825 2 636 29 594 3 450 9 647 8 342 216 066
03/2007 2 255 177 793 2 670 30 221 3 477 9 658 8 402 217 672
04/2007 2 259 177 996 2 707 30 444 3 592 9 843 8 558 218 283
05/2007 2 247 178 111 2 718 30 777 3 610 9 741 8 575 218 629
06/2007 2 247 178 834 2 751 31 010 3 751 10 011 8 749 219 855
07/2007 2 240 178 834 2 736 30 909 3 764 9 942 8 740 219 685
08/2007 2 240 179 326 2 792 31 301 3 872 10 146 8 904 220 773
09/2007 2 215 178 688 2 768 30 752 3 811 9 990 8 794 219 430
10/2007 2 239 180 134 2 833 31 447 3 989 10 379 9 061 221 960

Na podstawie art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póên. zm.)

(1) EZON - Ewidencja Zatrudnionych Osób Niepelnosprawnych

Dane wg stanu na dzieƒ 30.11.2007 r. 

PPrraaccooddaawwccyy  uupprraawwnniieennii  ddoo  oottrrzzyymmaanniiaa  mmiieessii´́cczznneeggoo  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  ddoo  wwyynnaaggrrooddzzeeƒƒ  pprraaccoowwnniikkóóww  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  zzaa  ookkrreess  0011--1100//22000077  rr..
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pracodawcy, ale tylko w odniesieniu do pracowników
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci. Wobec pracowników o lekkim stopniu niepe∏nospraw-
noÊci refundacja nie b´dzie przys∏ugiwa∏a. 
Kwoty refundacji przewidziane ddllaa  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraaww--
nnyycchh  pprroowwaaddzzààccyycchh  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  ggoossppooddaarrcczzàà obejmowaç
b´dà obowiàzkowe sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe, ale tylko do wysokoÊci odpowiadajàcej wyso-
koÊci sk∏adki, której podstawà wymiaru jest kwota sta-
nowiàca 60% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale. Natomiast nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnii  rrooll--
nniiccyy  oorraazz  rroollnniiccyy  zzoobboowwiiààzzaannii  ddoo  oopp∏∏aaccaanniiaa  sskk∏∏aaddeekk  zzaa  nniiee--
ppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  ddoommoowwnniikkóóww uzyskajà pe∏nà refunda-
cj´ obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
rolników, tj. sk∏adki wypadkowej, chorobowej, macierzyƒ-
skiej oraz emerytalno-rentowej.
W zakresie dofinansowaƒ do wynagrodzeƒ nowelizacja usta-
wy wprowadza g∏ównie zmiany w zakresie terminów sk∏ada-
nia dokumentów oraz cz´stotliwoÊci wyp∏at dofinansowania. 
Aktualnie pracodawcy w celu uzyskania dofinansowania
sk∏adajà dwa rodzaje dokumentów:
–  informacje miesi´czne (INF-D wraz z za∏àcznikami 

INF-D-P) –  w terminie do 20 dnia miesiàca po miesià-
cu, którego informacja dotyczy,

–  wnioski o wyp∏at´ dofinansowania za dwa miesiàce 
(Wn-D) –  w terminie do 20 dnia miesiàca po miesià-
cach, których wniosek dotyczy. 

PPoo  nnoowweelliizzaaccjjii  pprraaccooddaawwccyy  zzaarróówwnnoo  iinnffoorrmmaaccjjee  mmiieessii´́cczz--
nnee,,  jjaakk  ii wwnniioosskkii  oo wwyypp∏∏aatt´́  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  sskk∏∏aaddaaçç  bb´́ddàà
ccoo  mmiieessiiààcc. Termin wyp∏aty dofinansowania ograniczony
zosta∏ do 7 dni od dnia z∏o˝enia przez pracodawc´ wnio-

sku o wyp∏at´ dofinansowania. Natomiast w przypadku
gdy kwota dofinansowania ustalona przez Fundusz b´dzie
inna ni˝ kwota wnioskowana przez pracodawc´, Fundusz
wyp∏aci pracodawcy kwot´, którà ustali∏ oraz poinfor-
muje pracodawc´ o sposobie jej ustalenia. Pracodawcy
przys∏ugiwaç b´dzie prawo z∏o˝enia wniosku, w terminie
14 dni od dnia otrzymania informacji o sposobie ustale-
nia kwoty dofinansowania, o wydanie decyzji o wysoko-
Êci dofinansowania. Ponadto zmiana dotyczyç te˝ b´dzie
zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych, gdy˝ obecnie do-
finansowanie przys∏uguje pracodawcy, zatrudniajàcemu
osoby niepe∏nosprawne, które nie osiàgn´∏y wieku eme-
rytalnego, a po nowelizacji dofinansowanie przys∏ugiwaç
b´dzie do wynagrodzenia pracownika niepe∏nosprawne-
go, który nie ma ustalonego prawa do emerytury.
Nowelizacja z∏agodzi∏a niektóre rygory dotyczàce zaleg∏o-
Êci u pracodawcy ubiegajàcego si´ o dofinansowanie. Usta-
lono, ˝e je˝eli pracodawca posiada zaleg∏oÊci w zobo-
wiàzaniach wobec Funduszu, przekraczajàce kwot´ 100 z∏,
Prezes Zarzàdu wydaje decyzj´ o wstrzymaniu miesi´czne-
go dofinansowania do czasu uregulowania zaleg∏oÊci przez
pracodawc´. Je˝eli pracodawca nie sp∏aci jej do 31 stycz-
nia roku nast´pujàcego po roku, za który pracodawcy przy-
s∏uguje miesi´czne dofinansowanie, wystàpi obowiàzek
wydania przez Prezesa Zarzàdu Funduszu decyzji o odmo-
wie wyp∏aty miesi´cznego dofinansowania. 
Omawiane wy˝ej przepisy wejdà w ˝ycie 11  ssttyycczznniiaa  22000088 rr..,
jednak dofinansowanie za zatrudnienie w grudniu 2007 r.
wyp∏acone b´dzie na dotychczas obowiàzujàcych zasadach.

Szczepan Wroƒski
Dyrektor Wydzia∏u Dofinansowaƒ Rynku Pracy PFRON
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Pracodawcy Pracodawcy zatrudniajacy Pracodawcy zatrudniajacy co najmniej 
prowadzàcy do 25 pracowników 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny

Okres Zak∏ady Pracy w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcy wskaênik Ogó∏em
Chronionej wymiar czasu pracy zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych

co najmniej 6 %

01-02/2007 236 851 467,97 23 116 436,90 9 472 664,02 269 440 568,89
03-04/2007 241 667 499,36 24 191 164,68 9 837 661,49 275 696 325,53
05-06/2007 242 835 583,63 24 760 666,51 10 071 826,66 277 668 076,80
07-08/2007 244 039 405,01 24 788 467,64 10 245 583,16 279 073 455,81
09-10/2007 224 947 558,55 23 344 538,56 9 751 860,41 258 043 957,52

RRAAZZEEMM 11  335599  992222  338844,,5555
Na podstawie art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 
Nr 123, poz. 776 z póên. zm.). Dane wg stanu na dzieƒ 05.12.2007 r.

KKwwoottyy  ddooffiinnaannssoowwaaƒƒ  wwyypp∏∏aaccoonnee  pprraaccooddaawwccoomm  uupprraawwnniioonnyymm  ddoo  oottrrzzyymmyywwaanniiaa  mmiieessii´́cczznneeggoo  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  ddoo  wwyynnaaggrrooddzzeeƒƒ
pprraaccoowwnniikkóóww  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  zzaa  ookkrreess  0011--1100//22000077



PRAWO

Biuletyn Informacyjny 5-6/2007 21

Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia
2006r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie algoryt-
mu przekazywania Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych samorzàdom
wojewódzkim i powiatowym 

(Dziennik Ustaw z dnia 20 grudnia 2006 r. Nr 237, poz. 1713).

Przedmiot regulacji
Rozporzàdzenie zmienia rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazy-
wania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych samorzàdom wojewódzkim i powia-
towym (Dz. U. Nr 88, poz. 808) w zakresie:
1) przekazywania przez Prezesa Zarzàdu PFRON Êrodków

Funduszu samorzàdowi powiatowemu – na realizacj´
zadaƒ okreÊlonych w art. 11-13, art. 26, art. 26d, art.
35a ust. 1 pkt 7 i 8, art. 38 oraz art. 40 i 41 ustawy o re-
habilitacji (...) – § 2 pkt 2;

2) znowelizowany zosta∏ § 5 ust. 2, który normuje, i˝ –
maksymalna kwota zobowiàzaƒ samorzàdu wojewódz-
kiego, do wyp∏aty w danym roku z tytu∏u dofinansowa-
nia kosztów dzia∏alnoÊci zak∏adów aktywnoÊci zawodo-
wej, nie mo˝e przekroczyç 50% kwoty ustalonej zgodnie
z § 5 ust. 2.

Data wejÊcia w ˝ycie 1 stycznia 2007 r.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw 

(Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca 2007 r. Nr 115, poz. 791).

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.) zosta∏y
wprowadzone nast´pujàce zmiany:
1) nowe brzmienie otrzyma∏a definicja przeci´tnego wy-

nagrodzenia (art. 2 pkt 4);

2) w rozdziale 2 „Orzekanie o niepe∏nosprawnoÊci“ zosta-
∏y zmienione przepisy (art. 5, 5a) oraz zosta∏y dodany
art. 6b1 i 6d;

3) w art. 10b zosta∏ dodany ust. 6a, który normuje, i˝ po-
wiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzajà co naj-
mniej raz w roku kontrol´ warsztatów terapii zaj´ciowej;

4) nowe brzmienie otrzyma∏ art. 10e ust. 1 normujàcy ja-
kie warunki musi spe∏niç osoba niepe∏nosprawna ubie-
gajàca si´ o dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

5) nowe brzmienie otrzyma∏ art. 11, który normuje z ja-
kich us∏ug lub instrumentów rynku pracy mo˝e sko-
rzystaç osoba niepe∏nosprawna zarejestrowana w po-
wiatowym urz´dzie pracy jako bezrobotna albo
poszukujàca pracy niepozostajàca w zatrudnieniu;

6) zosta∏ uchylony art. 12 oraz dodany art. 12a, normu-
jàcy dla osoby wymienionej w pkt 5 niniejszego opra-
cowania uprawnienia do otrzymania ze Êrodków Fun-
duszu jednorazowych Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk∏adu do
spó∏dzielni socjalnej;

7) nowe brzmienie otrzyma∏ art. 13 ust. 1 normujàcy za-
sady dofinanoswania do 50% oprocentowania kredy-
tu dla osoby niepe∏nosprawnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà albo w∏asne gospodarstwo rolne;

8) art. 25 b´dzie uchylony od dnia 1 stycznia 2008 r.;
9) zosta∏y dodane art. 25a – 25d, które normujà m.in. za-

sady naliczania i op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne, zasady refundacji przez Fundusz wyna-
grodzeƒ i kosztów osobowych dla pracodawców za-
trudniajàcych osoby niepe∏nosprawne, zasady refun-
dacji przez Fundusz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
p∏aconych przez osoby niepe∏nosprawne prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç gospodarczà lub rolniczà – przepisy te
wejdà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

10) w art. 26 po ust. 6 zosta∏ dodany ust. 6a, który nor-
muje zasady zwrotu kosztów zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych jednostkom bud˝etowym;

11) znowelizowany zosta∏ art. 26a w nast´pujàcym zakresie:
a) na podstawie nowego brzmienia ust. 1 pracodaw-

cy przys∏uguje ze Êrodków Funduszu miesi´czne do-

Zmiany prawne w 2007 roku
Sygnalizujemy czytelnikom BIFRON niektóre zmiany w przepisach prawa istotne dla Êrodowiska
osób niepe∏nosprawnych, które nastàpi∏y w 2007 roku



finansowanie do wynagrodzenia pracownika niepe∏-
nosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do eme-
rytury i zosta∏ uj´ty w ewidencji zatrudnionych osób
niepe∏nosprawnych prowadzonej przez Fundusz. Pro-
centowo ustalona kwota miesi´cznego dofinansowa-
nia nie zosta∏a zmieniona –znowelizowany art. 26a ust.
1 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

b) nowe brzmienie otrzyma∏ ust. 8, który normuje, i˝
w wypadku gdy pracodawca posiada zaleg∏oÊci w zo-
bowiàzaniach wobec Funduszu przekraczajàce ogó-
∏em 100 z∏., Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje de-
cyzj´ o wstrzymaniu miesi´cznego dofinansowania
do czasu uregulowania zaleg∏oÊci przez pracodaw-
c´. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania,

c) zosta∏ dodany ust. 8, który daje uprawnienia Pre-
zesowi Zarzàdu Funduszu do:
– wydania decyzji o odmowie wyp∏aty miesi´czne-

go dofinansowania za okres wskazany w decyzji
w przypadku nieuregulowania przez pracodawc´
zaleg∏oÊci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia ro-
ku nast´pujàcego po roku, za który przys∏uguje do-
finansowanie,

– przeprowadzania kontroli w zakresie miesi´czne-
go dofinansowania;

12) znowelizowany zosta∏ art. 26c w nast´pujàcym zakre-
sie:
a) w ust. 1 nowe brzmienie otrzyma∏y pkt 1-2, z któ-

rych zosta∏y skreÊlone postanowienia normujàce ter-
min sk∏adania informacji lub wniosku, a na podsta-
wie nowego brzmienia pkt 3 pracodawca b´dzie
sk∏ada∏ Funduszowi informacje o wysokoÊci i rodza-
ju podwy˝szonych kosztów zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych,

b) na podstawie nowego brzmienia ust. 1a pracodaw-
ca mo˝e przekazywaç informacje i wniosek równie˝
w formie dokumentu pisemnego,

c) na podstawie nowego brzmienia ust. 1b, informa-
cj´ o której mowa w ust. 1 pkt 3 w art. 26c, sk∏ada
pracodawca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà
w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

d) zosta∏ uchylony ust. 2 normujàcy zasady przeka-
zywania przez pracodawc´ zatrudniajàcego nie wi´-
cej ni˝ 5 pracowników informacji w formie doku-
mentu pisemnego,

e) nowe brzmienie otrzyma∏ ust. 3, który normuje ter-
min (7 dni od dnia otrzymania wniosku) przekazania

pracodawcy kwoty dofinansowania przez Fundusz
oraz nak∏ada na Fundusz obowiàzek informowania
pracodawcy o sposobie jej ustalenia,

f) nowe brzmienie otrzyma∏ ust. 4 i 4b, który normuje
uprawnienia dla Prezesa Zarzàdu Funduszu do wyda-
nia decyzji o wysokoÊci dofinansowania w wypadku
ró˝nicy pomi´dzy kwotà wysokoÊci dofinansowania
ustalonà przez Fundusz oraz ustalonà przez praco-
dawc´. Od decyzji pracodawca mo˝e odwo∏aç si´ do
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego,

g) zosta∏ uchylony ust. 4a dajàcy uprawnienia Fundu-
szowi do wydania decyzji o odmowie wyp∏aty do-
finansowania w przypadku nieuzgodnienia salda,

h) nowe brzmienie otrzyma∏ ust. 6 normujàcy delega-
cj´ ustawowà dla ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego do wydania rozporzà-
dzeƒ obj´tych regulacj´ art. 26c;

13) dodany zosta∏ art. 26c1 (delegacja do wydania roz-
porzàdzenia dla ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego), art. 26e (zwrot ze Êrod-
ków Funduszu kosztów wyposa˝enia stanowiska
pracy zatrudnionej na okres 36 miesi´cy zarejestro-
wanej w powiatowym urz´dzie pracy osoby bezro-
botnej albo poszukujàcej pracy niepozostajàcà w za-
trudnieniu) oraz art. 26f (normuje uprawnienia
pracodawcy, który zatrudni przez okres co najmniej
12 miesi´cy osob´ niepe∏nosprawnà zarejestrowa-
nà w PUP);

14) nowe brzmienie otrzyma∏y przepisy art. 29 normujà-
cego zasady funkcjonowania zak∏adu aktywnoÊci za-
wodowej; znowelizowane zosta∏y przepisy normujàce
dzia∏anie zak∏adu pracy chronionej (art. 30 i 33);

15) znowelizowany zosta∏ art. 34 ust. 9 na podstawie któ-
rego minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego uzyska∏ upowa˝nienie ustawowe do wyda-
nia rozporzàdzenia normujàcego tryb i sposób
przeprowadzania kontroli na podstawie ustawy o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych;

16) w art. 35a ust. 1 normujàcym zadania powiatu zo-
sta∏ dodany m.in. pkt 6a, na podstawie którego po-
wiat ze Êrodków Funduszu finansuje wydatki na instru-
menty lub us∏ugi rynku pracy okreÊlone w ustawie
o promocji, w odniesieniu do osób niepe∏nosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujàce pracy niepozo-
stajàce w zatrudnieniu;
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17) nowe brzmienie otrzyma∏ art. 36 normujàcy zasady fi-
nansowania na zlecenie Funduszu zadaƒ z zakresu
rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej przez fundacje
oraz organizacje pozarzàdowe;

18) zosta∏ znowelizowany art. 41 normujàcy zasady prze-
prowadzania szkoleƒ osób niepe∏nosprawnych przez
pracodawców oraz refundacji kosztów takich szkoleƒ;

19) zmiany dotyczàce funkcjonowania PFRON:
a) zosta∏ znowelizowany art. 46 pkt 7 normujàcy wp∏a-

ty na Fundusz jako jego przychody,
b) w art. 46a w ust. 1 po pkt 1 zosta∏ dodany pkt

1a normujàcy, i˝ Fundusz otrzymuje dotacje z bu-
d˝etu paƒstwa na zadanie, o którym mowa w art.
25a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit a i b – w wysoko-
Êci zapewniajàcej jego realizacj´,

c) znowelizowane zosta∏y postanowienia art. 47 nor-
mujàcego przeznaczania Êrodków Funduszu w wy-
sokoÊci 30% wydatków na cele wskazane w tym
przepisie,

d) znowelizowany zosta∏ art. 49 normujàcy zasady 
dokonywania wp∏at na Fundusz (nowe brzmienie
ust. 1) oraz zosta∏y unormowane nowe zasady umo-
rzenia i odroczenia zaleg∏oÊci z tytu∏u wp∏at na Fun-
dusz (uchylony ust. 5 i dodany ust. 5a-5d),

e) w art. 50 w ust. 6 w pkt 8 na Rad´ Nadzorczà zo-
sta∏ na∏o˝ony obowiàzek sk∏adania ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
w terminie do dnia 20 marca ka˝dego roku, spra-
wozdaƒ z dzia∏alnoÊci Funduszu;

20) w przepisach przejÊciowych zosta∏y uregulowane m.in.
nast´pujàce sprawy:
a) wa˝noÊci orzeczeƒ o niezdolnoÊci do samodziel-

nej egzystencji wydanych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy nowelizujàcej,

b) zasady umarzania lub odraczania terminu sp∏aty
po˝yczki lub rozk∏adania na raty przez starost´ oso-
bie, która otrzyma∏a po˝yczk´ ze Êrodków PFRON
na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo rol-
niczej,

c) finansowania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
na zasadach okreÊlonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b,

d) z dniem 31 grudnia 2008 r. ulegnà umorzeniu wza-
jemne nale˝noÊci i zobowiàzania mi´dzy ZUS a bu-
d˝etem paƒstwa i PFRON powsta∏e z tytu∏u sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne nale˝nych za okres od
dnia 31 grudnia 2007 r., które podlega∏y finanso-
waniu ze Êrodków PFRON i bud˝etu paƒstwa,

e) w 2007 r. PFRON otrzyma dotacj´ celowà z bud˝e-
tu paƒstwa na realizacj´ zadania, o którym mowa
w art. 26a ustawy o rehabilitacji, w wysokoÊci do
25% Êrodków zapewniajàcych jego realizacj´,

f) zasady sk∏adania przez pracodawców miesi´cznych
informacji i wniosków w zakresie dofinansowania do
wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych,
o którym mowa w art. 26a ustawy o rehabilitacji, przy-
s∏ugujàcego za okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,

g) op∏ata prolongacyjna o której mowa w art. 49 ust.
5d ustawy, nalicza si´ w odniesieniu do nale˝noÊci
z tytu∏u wp∏at, o których mowa w art. 21 ust. 1, art.
23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a usta-
wy o rehabilitacji, w przypadku decyzji wydawanych
poczàwszy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,

h) sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy nowelizujàcej podlega-
jà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczasowych,

i) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie zmienionych lub uchylonych upowa˝nieƒ usta-
wowych, zachowujà moc do czasu wydania przepi-
sów wykonawczych na podstawie nowego brzmienia
dotychczasowych przepisów lub wydanych nowych.

Data wejÊcia w ˝ycie:

1) art. 1 pkt 5 i art. 13 ustawy nowelizujàcej, z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 8 ustawy nowelizujàcej który wchodzi w ˝ycie
z dniem 30 czerwca 2007 r.;

3) 30 lipca 2007 r. – wi´kszoÊç postanowieƒ ustawy no-
welizujàcej;

4) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz art. 5, 11 i 12
ustawy nowelizujàcej, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2007 r. 

Przedmiot rozpoznawanej sprawy:

Zbadanie zgodnoÊci § 20 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 12
czerwca 2003 r. ww sspprraawwiiee  sszzcczzeeggóó∏∏oowwyycchh  zzaassaadd  ii ttrryybbuu
ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  pprrzzyy  uuddzziieellaanniiuu  zzaakk∏∏aaddoomm  pprraaccyy  cchhrroonniioonneejj
ppoommooccyy  ffiinnaannssoowweejj  zzee  ÊÊrrooddkkóóww  PPaaƒƒssttwwoowweeggoo  FFuunndduusszzuu
RReehhaabbiilliittaaccjjii  OOssóóbb  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh (Dz. U. Nr 125, poz.
1161, z póên. zm.) z art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 2
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ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.) oraz art. 92
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). Sygnatura akt U 7/06
Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 933 z dnia 24 lipca 2007 r.

TreÊç orzeczenia
Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, i˝ § 20 ust. 1 pkt 1 rozporzà-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu
post´powania przy udzielaniu zak∏adom pracy chronionej po-
mocy finansowej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych jest niezgodny z:
1) art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych;

2) art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk
pracy, adaptacji pomieszczeƒ i urzàdzeƒ do potrzeb
osób niepe∏nosprawnych oraz kosztów zatrudnienia
pracownika pomagajàcego pracownikowi niepe∏no-
sprawnemu 

(Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 736 z dnia 19 czerwca 2007 r.)

Rozporzàdzenie nowelizuje rozporzàdzenie Ministra Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 15 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie zwro-
tu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji po-
mieszczeƒ i urzàdzeƒ do potrzeb osób niepe∏nosprawnych
oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagajàcego pra-
cownikowi niepe∏nosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186)
w nast´pujàcym zakresie:
1) znowelizowany zosta∏ § 3, normujàcy, i˝ zwrot ze Êrod-

ków Funduszu kosztów o których mowa w § 1 pkt 1 roz-
porzàdzenia, b´dàcych dodatkowymi kosztami zatrud-
nienia pracodawcom w rozumieniu ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz innym podmiotom pro-
wadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà, dokonywany
w zwiàzku z prowadzeniem tej dzia∏alnoÊci, stanowi po-
moc publicznà do której majà zastosowanie przepisy
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12
grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trak-

tatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie
zatrudnienia;

2) w § 4 zosta∏ znowelizowany ust. 5 normujàcy, co wnio-
skodawca jest zobowiàzany do∏àczyç do wniosku sk∏a-
danemu do starosty: 
a) kopi´ z urz´du skarbowego decyzji o zwolnieniu p∏at-

nika z obowiàzku pobrania podatku wydanà na pod-
stawie art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej lub decyzji
o umorzeniu zaleg∏oÊci podatkowej wydanà na pod-
stawie art. 67a lub art. 67b Ordynacji podatkowej
(pkt 4 lit. b),

b) decyzji o umorzeniu zaleg∏oÊci z tytu∏u podatku ak-
cyzowego wydanà na podstawie art. 67a lub 67b Or-
dynacji podatkowej,

c) informacj´ o pomocy publicznej udzielonej wnio-
skodawcy, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w od-
niesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie zatrudnie-
nia (pkt 11);

3) nowe brzmienie otrzyma∏ § 19, na podstawie którego
rozporzàdzenie MPS z dnia 15 wrzeÊnia 2004 r. obowià-
zuje do dnia 31 grudnia 2008 r.

Data wejÊcia w ˝ycie 30 czerwca 2007 r.

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyznania
osobie niepe∏nosprawnej Êrodków na podj´cie dzia∏al-
noÊci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk∏a-
du do spó∏dzielni socjalnej 

(Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1403 z dnia 23 paêdzierni-
ka 2007 r.)

Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki oraz tryb przyznawania osobie niepe∏nospraw-

nej bezrobotnej albo poszukujàcej pracy niepozostajà-
cej w zatrudnieniu jednorazowo Êrodków PFRON na pod-
j´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej;

2) warunki oraz tryb zwrotu Êrodków, o których mowa
w pkt 1;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Êrodków,
o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia wa-
runków umowy dotyczàcej ich przyznania;

4) wzór wniosku i niezb´dne elementy umowy dotyczà-
cej przyznania Êrodków okreÊlonych w pkt 1.
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Ârodki z PFRON mo˝e jednorazowo otrzymaç osoba nie-
pe∏nosprawna, zarejestrowana w powiatowym urz´dzie
pracy jako bezrobotna albo poszukujàca pracy niepozo-
stajàca w zatrudnieniu, która sk∏ada wniosek do starosty
w∏aÊciwego ze wzgl´du na jej miejsce zarejestrowania. Sta-
rosta rozpatruje wniosek i w terminie 14 dni od dnia za-
koƒczenia negocjacji zawiera z osobà niepe∏nosprawnà
umow´. 

Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2013 r.,
a postanowienia § 9 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia obowià-
zujà do dnia 30 czerwca 2009 r.

Data wejÊcia w ˝ycie 7 listopada 2007 r.

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie zwrotu kosz-
tów wyposa˝enia stanowiska pracy osobie niepe∏no-
sprawnej 

(Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1404 z dnia 23 paêdzierni-
ka 2007 r.)

Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb post´powania w sprawach dotyczàcych zwrotu

kosztów wyposa˝enia stanowiska pracy osoby niepe∏-
nosprawnej;

2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentacj´
niezb´dnà do zwrotu, o którym mowa w pkt 1;

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot kosz-
tów wyposa˝enia stanowiska pracy osoby niepe∏no-
sprawnej;

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Êrodków,
o których mowa w pkt 1, w przypadku niedotrzyma-
nia warunków umowy dotyczàcej ich przyznania.

Zwrot kosztów wyposa˝enia stanowiska pracy osoby nie-
pe∏nosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urz´dzie
pracy jako bezrobotna albo poszukujàca pracy niepozo-
stajàca w zatrudnieniu ze Êrodków PFRON mo˝e zostaç
przyznany pracodawcy, je˝eli:
1) zobowiàza∏ si´ do zatrudnienia tej osoby przez okres co

najmniej 36 miesi´cy;
2) z∏o˝y∏ wniosek o przyznanie refundacji.
Pracodawca sk∏ada wniosek do:
1) Funduszu – w przypadku wniosków sk∏adanych przez

starost´;

2) starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zarejestro-
wania osoby niepe∏nosprawnej w pozosta∏ych przypad-
kach.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, staro-
sta (Prezes Zarzàdu Funduszu) sporzàdza uzasadnienie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, staro-
sta (Prezes Zarzàdu Funduszu) informuje pracodawc´ o roz-
patrzeniu wniosek, wzywajàc go do negocjacji warun-
ków umowy, które powinny zakoƒczyç si´ w terminie 14
dni od dor´czenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia
zakoƒczenia negocjacji starosta (Prezes Zarzàdu Funduszu)
zawiera umow´ z pracodawcà. 

Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2013 r.,
z tym ˝e § 11 ust. 1 pkt 2 obowiàzuje do dnia 30 czerw-
ca 2009 r.

Data wejÊcia w ˝ycie 7 listopada 2007 r.

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie refundacji
wynagrodzeƒ oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne pracodawcy zatrudniajàcego osoby niepe∏no-
sprawne 

(Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1405 z 23 paêdziernika 2007 r.)
Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb post´powania w sprawach dotyczàcych refundacji
wynagrodzenia oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne od tego wynagrodzenia pracodawcy zatrudniajàce-
mu osoby niepe∏nosprawne;

2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentacj´ nie-
zb´dnà do refundacji, o której mowa w pkt 1;

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków o przyzna-
nie refundacji, o której mowa w pkt 1;

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji,
o której mowa w pkt 1, w przypadku niedotrzymania
warunków umowy dotyczàcej jej przyznania.

Refundacj´ przyznaje starosta, na podstawie wniosku z∏o-
˝onego przez pracodawc´. Rozporzàdzenie obowiàzuje do
dnia 30 czerwca 2008 r.

Data wejÊcia w ˝ycie 7 listopada 2007 r.

Oprac. Marcin Szynkiewicz
Wydzia∏ Obs∏ugi Prawnej PFRON
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Partner 2006
Program „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizo-
wanych na rzecz osób niepe∏nosprawnych przez organiza-
cje pozarzàdowe“, realizowany by∏ w latach 2006-2007
w dwóch modu∏ach:
• modu∏ A – dofinansowanie projektów dotyczàcych dzia-

∏aƒ realizowanych w trybie wieloletnim,

• modu∏ B – dofinansowanie projektów dotyczàcych dzia-
∏aƒ jednorazowych. 

Poni˝ej zamieszczamy list´ organizacji o zasi´gu ogólno-
polskim, które zawar∏y umowy w ramach programu PART-
NER 2006 i skorzysta∏y z dofinansowania PFRON w 2007
roku. (Stan na 5.12.2007)

LLiissttaa  oorrggaanniizzaaccjjii  ooggóóllnnooppoollsskkiicchh  mmoodduu∏∏  AA

RReejjeessttrr   zzaawwaarrttyycchh  ww  22000077  rr ..   UUMMÓÓWW  ww  mmoodduullee  AA  pprrooggrraammuu  ppnn..   PPAARRTTNNEERR  22000066  
LL ..pp.. NNaazzwwaa  oorrggaanniizzaaccjj ii   kkwwoottaa  uummoowwyy

1. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoz´, Kraków 70 130,00
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Bydgoszcz 82 304,00
3. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków 82 642,56
4. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozà  Rabka Zdrój 90 350,20
5. Federacja Stowarzyszeƒ „Amazonki“, Poznaƒ 92 157,58
6. Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 93 890,50
7. Polski Zwiàzek Sportu Niepe∏nosprawnych „START“, Warszawa 95 940,00
8. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mi´Êniowych, Warszawa 153 430,00
9. Inspektorat Towarzystwa Salezjaƒskiego, Wroc∏aw 169 726,00

10. Cisi Pracownicy Krzy˝a, G∏ogów 225 599,87
11. Stowarzyszenie „ORDO EX CHAO“, Warszawa 236 336,00
12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych, Ostro∏´ka 246 726,59
13. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 264 300,10
14. Polski Zwiàzek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa 332 000,00
15. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, Otwock 386 940,33
16. Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce 426 140,00
17. Polskie Towarzystwo Spo∏eczno-Sportowe „Sprawni-Razem“, Warszawa 440 929,00
18. Stowarzyszenie „Orlego Lotu“, Warszawa" 500 056,76
19. Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym 620 660,16
20. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“, Warszawa 693 580,00
21. Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina“, Warszawa 700 000,00
22. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 984 779,15
23. Olimpiady Specjalne Polska 1 013 760,00
24. Zwiàzek Polskich  Kawalerów Maltaƒskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników 

Âw. Jana Jerozolimskiego Zwanego Rodyjskim i Maltaƒskim, Kraków 1 040 380,65
25. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1 342 960,00
26. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych, Warszawa 1 523 854,35
27. Fundacja im. Brata  Alberta, Kraków Radwanowice 1 624 282,00
28. Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi w Laskach 1 721 603,71
29. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i S∏abowidzàcych „CROSS“, Warszawa 1 785 000,00
30. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Warszawa 1 974 181,65
31. Zwiàzek Zak∏adów Doskonalenia Zawodowego, Warszawa 2 485 536,36
32. Polski Zwiàzek Niewidomych, Warszawa 2 713 737,00
33. Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, Warszawa 2 935 437,12
34. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym, Warszawa 4 840 855,01
35. Polski Zwiàzek G∏uchych, Warszawa 9 787 973,00

RRaazzeemm 4411  770088  004499,,6655

Z realizacji programów PFRON
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WW  pprrooggrraammiiee  PPaarrttnneerr  uucczzeessttnniicczzyy∏∏yy  rróówwnniiee˝̋  oorrggaanniizzaaccjjee
oo  zzaassii´́gguu  llookkaallnnyymm..  WW  mmoodduullee  AA  339911  oorrggaanniizzaaccjjii,,  kkttóórree

ppooddppiissaa∏∏yy  uummoowwyy  nnaa  kkwwoott´́  4466,,44  mmllnn  zz∏∏oottyycchh  oorraazz  ww  mmoodd--
uullee  BB  222244  oorrggaanniizzaaccjjee  nnaa  kkwwoott´́  ppoonnaadd  77,,11  mmllnn  zz∏∏oottyycchh

LLiissttaa  oorrggaanniizzaaccjjii  ooggóóllnnooppoollsskkiicchh  mmoodduu∏∏  BB

RReejjeessttrr   zzaawwaarrttyycchh  ww  22000077  rr ..   UUMMÓÓWW  ww  mmoodduullee  BB  pprrooggrraammuu  ppnn..   PPAARRTTNNEERR  22000066
LL..pp.. NNaazzwwaa  oorrggaanniizzaaccjj ii   kkwwoottaa  uummoowwyy

1. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozà  Rabka Zdrój 16 433,44
2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 29 132,00
3. Polski Zwiàzek Sportu Niepe∏nosprawnych „START“, Warszawa 35 080,00
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Bydgoszcz 51 800,00
5. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 57 610,00
6. Katolickie Stowarzyszenie Niepe∏nosprawnych 59 632,00
7. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 65 400,00
8. Cisi Pracownicy Krzy˝a, G∏ogów 76 000,00
9. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“, Warszawa 76 200,00

10. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 100 525,00
11. Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym 110 820,00
12. Polski Zwiàzek G∏uchych, Warszawa 114 300,00
13. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“, Warszawa 119 360,00
14. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Warszawa 288 541,60
15. Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, Warszawa 308 479,00
16. Fundacja Polskich Kawalerów Maltaƒskich „Pomoc Maltaƒska“, Poznaƒ 325 893,00
17. Polski Zwiàzek ˚eglarzy ¡iepe∏nosprawnych, Gi˝ycko 726 295,00
18. Fundacja „ARKA“, Âledziejowice 167 994,00
19. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna 252 000,00

RRaazzeemm 22  998811  449955,,0044

Uczeƒ na wsi – modu∏ A
Od 1 wrzeÊnia 2007 r. Zarzàd PFRON przyzna∏ Êrodki w wysokoÊci 44,3 mln z∏ na realizacj´ 22 tysi´cy
wniosków o dofinansowanie kosztów nauki

Realizacj´ programu pilota˝owego „UCZE¡ NA WSI – pomoc
w zdobyciu wykszta∏cenia przez osoby niepe∏nosprawne
zamieszkujàce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie“
PFRON rozpoczà∏ w 2007 r. Realizowany jest od 1 wrzeÊnia
2007 r. do 30 czerwca 2010 r.
Program ten ma na celu wyrównywanie szans w zdoby-
ciu wykszta∏cenia przez uczniów, b´dàcych osobami nie-
pe∏nosprawnymi, zamieszkujàcych gminy.  
Pomoc w ramach programu skierowana jest m.in. do osób
niepe∏nosprawnych posiadajàcych wa˝ne orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci pobierajàcych nauk´ w szkole podstawo-
wej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wy∏à-
czeniem szko∏y policealnej), majàcych sta∏e zameldowanie
na terenie gminy.

W ramach obszaru A programu przyznane dofinan-
sowanie, mo˝e obejmowaç nast´pujàce koszty:
– zakupu przedmiotów u∏atwiajàcych lub umo˝liwiajà-

cych nauk´, 

– uczestnictwa w zaj´ciach majàcych na celu podniesie-
nie sprawnoÊci fizycznej lub psychicznej,

– zwiàzane z dost´pem do internetu,
– kursów doszkalajàcych w zakresie programu naucza-

nia oraz kursów j´zykowych,
– dofinansowaniu mogà podlegaç równie˝ koszty do-

jazdu, zakwaterowania, wy˝ywienia, 
– wyjazdów organizowanych w ramach zaj´ç szkolnych,

oraz w przypadku uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych
dofinansowanie mo˝e dodatkowo obejmowaç koszty:
• op∏aty za nauk´ (czesne),
• zakwaterowania (gdy uczeƒ pobiera nauk´ poza

miejscem sta∏ego zamieszkania),
• dojazdów do szko∏y.

Miros∏awa Siwek
Wydzia∏ Realizacji Programów PFRON
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Przyznane w ramach programu dofinansowanie, mo˝e
obejmowaç w szczególnoÊci nast´pujàce koszty:
op∏aty za nauk´, z tym ˝e w przypadku studentów studiu-
jàcych równoczeÊnie na kilku kierunkach studiów, dofinan-
sowanie mo˝e obejmowaç op∏at´ za nauk´ na poszcze-
gólnych kierunkach,zakwaterowanie (w przypadku nauki
poza miejscem sta∏ego zamieszkania), dojazdów,uczest-
nictwa w zaj´ciach majàcych na celu podniesienie spraw-
noÊci fizycznej lub psychicznej,zakupu przedmiotów u∏a-

twiajàcych lub umo˝liwiajàcych nauk´, w tym kompute-
rowych programów edukacyjnych, wyjazdów organizowa-
nych w ramach zaj´ç szkolnych.
WW rraammaacchh  pprrooggrraammuu  ww rrookkuu  22000077  ppoommoocc  oottrrzzyymmaa  1177  ttyy--
ssii´́ccyy  ssttuuddeennttóóww  nnaa  ooggóóllnnàà  kkwwoott´́  3355  mmllnn  zz∏∏  jjaakkoo  ddooffii--
nnaannssoowwaanniiee  kkoosszzttóóww  nnaauukkii  oorraazz  ssttyyppeennddiióóww  ssppeeccjjaallnnyycchh.

Miros∏awa Siwek
Wydzia∏ Realizacji Programów PFRON

STUDENT – kszta∏cenie ustawiczne osób
niepe∏nosprawnych 

JJuu˝̋  ppoo  rraazz  ppiiààttyy  pprrzzyyzznnaannoo  ttyyttuu∏∏  CCzz∏∏oowwiieekkaa  bbeezz  bbaarriieerr  
––  nnaaggrroodd´́  ww kkoonnkkuurrssiiee  mmaaggaazzyynnuu  „„IInntteeggrraaccjjaa““..
ZZwwyyccii´́˝̋cczzyynniiàà  jjuubbiilleeuusszzoowweejj  eeddyyccjjii  kkoonnkkuurrssuu  zzoossttaa∏∏aa  
pprrooff..  EEwwaa  NNoowwiicckkaa--RRuusseekk..

Ma∏˝onka Prezydenta RP, Maria Kaczyƒska, patronka ho-
norowa konkursu rozpocz´∏a uroczystoÊç wr´czenia na-
gród mówiàc:

– Chcia∏abym wszystkim Paƒstwu serdecznie pogratulo-
waç wybitnych osiàgni´ç, tego, ̋ e macie swoje w∏asne pa-
sje. Paƒstwa dzia∏alnoÊç jest przyk∏adem dla innych, poka-
zuje jak nale˝y dzia∏aç w Êrodowisku otwartym. Uczà
Paƒstwo innych bycia tolerancyjnym. Dzi´ki temu Paƒstwa
dzia∏alnoÊç sprzyja rozwojowi komunikacji spo∏ecznej i po-
kazuje, ˝e mo˝na wiele osiàgnàç majàc silnà wol´ i pozy-
tywne nastawienie do ˝ycia.

Gratulacje laureatom i nominowanym do nagrody przeka-
za∏ tak˝e Prezes Zarzàdu PFRON Marian Leszczyƒski. Pod-
kreÊli∏ jak wa˝ne jest popularyzowanie sylwetek tak zna-
mienitych ludzi, którzy mogà byç wzorem aktywnoÊci do
naÊladowania dla innych. 
ZaÊ Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski
stwierdzi∏: Konkurs ten uwa˝am za jednà z najszlachetniej-
szych i najbardziej u˝ytecznych inicjatyw. Przede wszystkim
dlatego, ˝e wydobywa on na Êwiat∏o dzienne to, co jest
w cz∏owieku szczególnie pi´kne i wa˝ne: wiar´ w sens ˝y-
cia, w sens tworzenia i wspó∏dzia∏ania z innymi ludêmi.
Laureatkà tytu∏u „Cz∏owiek Bez Barier 2007“ zosta∏a 
pprrooff..  EEwwaa  NNoowwiicckkaa--RRuusseekk. Jest profesorem antropologii
spo∏ecznej na Uniwersytecie Warszawskim (Wydzia∏ Socjo-
logii i Antropologii), oraz kierownikiem Zak∏adu Antro-
pologii Spo∏ecznej. Wyk∏ada te˝ w Szkole Wy˝szej Psycho-
logii Spo∏ecznej. Od 1994 r. jest cz∏onkinià Komitetu Nauk
Etnologicznych. To, ˝e nie widzi, nie przeszkadza jej pro-
wadziç aktywnego ˝ycia zawodowego i prywatnego. Nie-
pe∏nosprawnoÊç nie definiuje jej ˝ycia. Przede wszystkim
jest cz∏owiekiem, kobietà, matkà, naukowcem, przyjacie-
lem, a to, ˝e jest niepe∏nosprawna to dopiero na 10 czy
24 miejscu.
W tym roku po raz pierwszy przyznano wyró˝nienie spe-
cjalne dla osoby, która nie pochodzi z Polski, ale wiele zro-
bi∏a dla osób niepe∏nosprawnych w naszym kraju. Otrzy-
ma∏a je JJaannee  CCoorrddeellll, pierwsza sekretarz Ambasady
Brytyjskiej w Warszawie.
Mia∏am przyjemnoÊç wspó∏pracowaç z kilkoma senato-
rami i pos∏ami, oraz z organizacjami pozarzàdowymi, i wi-

Cz∏owiek bez barier po raz piàty



dz´ jaka jest ch´ç do pracy i jak wszyscy doceniajà wag´
tego procesu. Jeszcze jest d∏uga droga przed nami, wy-
zwanie jest ogromne. Ale jeÊli nam si´ uda, to b´dzie to
warte tego wielkiego wysi∏ku. – powiedzia∏a odbierajàc
nagrod´.
Wyró˝nienia otrzymali:
BBooggddaann  DDààssaall..  Pe∏nomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób
Niepe∏nosprawnych od 2001 roku. Magister ekonomii po
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od wypadku jeêdzi
na wózku, aktywnie dzia∏a w organizacjach osób niepe∏-
nosprawnych. Wspó∏tworzy∏ m.in. Ogólnopolski Zwiàzek
Inwalidów Narzàdu Ruchu, Fundacj´ Aktywnej Rehabilita-
cji oraz Ma∏opolski Sejmik Osób Niepe∏nosprawnych. Od
2000 roku organizuje integracyjny Tydzieƒ Osób Niepe∏-
nosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnoÊcià“. Jeêdzi
na nartach w poznaƒskim klubie „Start“, uprawia szermier-
k´, za∏o˝y∏ sekcj´ szermierki dla ludzi na wózkach przy Kra-
kowskim Klubie Szermierzy, a tak˝e Polskie Stowarzysze-
nie Nurków Niepe∏nosprawnych. Uczestniczy w krakowskich
maratonach, m.in. w „Cracovia Maraton“.
WWaallddeemmaarr  CCiicchhooƒƒ.. Niewidomy rzeêbiarz pracujàcy w drew-
nie, kamieniu, ceramice, bràzie, tworzàcy plakietki, sta-
tuetki, rzeêby gabinetowe, wystawiennicze, projekty mo-
numentalne, instalacje i rzeêby w Êniegu. Jego prace
znajdujà si´ w prywatnych i muzealnych zbiorach, w Pol-
sce i za granicà. Jest laureatem m.in. Grand Prix IV Bien-
nale Sztuki Gdaƒskiej. Bra∏ te˝ udzia∏ w Mi´dzynarodo-
wych Konkursach Rzeêby w Âniegu i w Olimpijskim
Festiwalu Sztuki w 1988 roku w Calgary w Kanadzie. Stu-

diowa∏ w pracowni rzeêby prof. Duszeƒki w Paƒstwowej
Wy˝szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdaƒsku. Obroni∏
doktorat na macierzystej uczelni. Ostatnio zafascynowa∏
si´ budowà pomnika Fromborskiej Penelopy. Dzi´ki niemu
wcià˝ dzia∏a znana i ceniona Galeria EL.
AAnnnnaa  KKrruuppaa.. Od wrzeÊnia 2006 roku pracuje jako nauczy-
cielka j´zyka angielskiego w Czerwiennem k. Czarnego Du-
najca, w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego. Uczy klasy liczàce po kilkanaÊcio-
ro uczniów. Ma wsparcie nauczyciela wspomagajàcego.
W prowadzeniu lekcji pomaga jej te˝ mama jednej z uczen-
nic. Anna urodzi∏a si´ bez ràk. Prac´ w szkole traktuje ja-
ko wyró˝nienie i dowód zaufania. Mieszka w Piekielniku,
du˝ej wsi w gminie Czarny Dunajec. Studiuje na Polish
Open University w Krakowie. Obron´ pracy licencjackiej
Anna przewiduje na styczeƒ 2008 roku.
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Prezes Marian Leszczyƒski, wyró˝niony Bogdan Dàsal – Pe∏nomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób Niepe∏nosprawnych oraz prowadzàcy Micha∏ Olszaƒski i Olga Boƒczyk

UroczystoÊç uÊwietnili swoim wyst´pem: muzyk jazowy Bogdan Ho∏ownia i Bronis∏aw
Harasiuk, wokalista, nauczyciel muzyki w szkole w Laskach 



WARTO WIEDZIEå

RRaaddooss∏∏aaww  PPyytteelleewwsskkii.. Przez siedem lat stworzy∏ oko∏o 3500
prac. Maluje farbami olejnymi, akwarelowymi, akrylowy-
mi, rysuje d∏ugopisem, markerem, kredkami, pastelami,
tworzy kola˝e, ∏àczàc wycinki z gazet, czasem dok∏ada
do obrazów plastelin´. Pracuje na papierze, kartonie, p∏ót-
nie, rzeêbi w drewnie i glinie. Lubi historyczne malarstwo,
interesuje si´ historià Êredniowiecza i obu wojen Êwiato-
wych. Inspirujà go sny i marzenia. W zawodówce zdoby∏
zawód cukiernika-piekarza. Mieszka w Domu Pomocy Spo-
∏ecznej (DPS) w Nowym Miszewie, w którego pracowni

plastycznej rozkwit∏ jego talent. Po kilku miesiàcach in-
struktorka nie mog∏a uwierzyç, ˝e osiàgnà∏ taki poziom.
W DPS cz´Êç jego obrazów stoi na sztalugach, cz´Êç w rz´-
dach przy Êcianach. W korytarzach wisi ich ponad 150.
Zdarza si´, ˝e cudzoziemcy przyje˝d˝ajà do Miszewa i ku-
pujà obrazy Radka. Z tego powodu zaczà∏ nawet uczyç si´
angielskiego. Jego prace wyró˝niono w Mi´dzynarodo-
wym Konkursie Plastycznym Fundacji Rozwoju Przedsi´-
biorczoÊci, zdoby∏y III nagrod´ i wyró˝nienia w IV
Ogólnopolskim Konkursie PFRON Sztuka osób niepe∏no-
sprawnych w 2007. Dosta∏ propozycj´ zrobienia scenogra-
fii do przedstawienia. Fotografuje. Ma medale i dyplomy
z zawodów p∏ywackich, tenisa sto∏owego i pi∏ki no˝nej.
Prowadzi zaj´cia plastyczne z dzieçmi.
Z okazji V ju˝ edycji konkursu, wydano okolicznoÊciowy
album „Cz∏owiek bez barier. Sylwetki laureatów konkursu
z lat 2003-2007“. Album ten jest inspirujàcà opowieÊcià o lu-
dziach aktywnych zawodowo i spo∏ecznie. Przedstawia hi-
storie, które pozwolà na nowo odkryç ludzkie mo˝liwoÊci.
Wspania∏a lektura dla tych, którzy nie wierzà, ˝e mo˝na. 

Jk
DDzzii´́kkuujjeemmyy  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiuu  PPrrzzyyjjaacciióó∏∏  IInntteeggrraaccjjii  zzaa  uuddoo--
sstt´́ppnniieenniiee  zzddjj´́çç  ii iinnffoorrmmaaccjjii  zz GGaallii  CCBBBB  ii GGaallii  IInntteeggrraaccjjii

Foto P. Stanis∏awski i J.Kowtun
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Pani Prezydentowa Maria Kaczyƒka oraz Boles∏w Zajiczek (wyró˝niony konkursie w 2005 r.)
ze swoimi harcerzami z Milicza

Pani Prezydentowa rozmawia z Prezesem Zarzàdu PFRON

Rados∏aw Pytelewski
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PPaaƒƒssttwwoowwyy  FFuunndduusszz  RReehhaabbiilliittaaccjjii  OOssóóbb  NNiieeppee∏∏nnoosspprraaww--
nnyycchh  oodd  llaatt  ppooddeejjmmuujjee  aakkttyywwnnooÊÊçç,,  ss∏∏uu˝̋ààccàà  uukkaazzyywwaa--
nniiuu  ddrróógg  ddoo  rroozzwwiiààzzaanniiaa  rróó˝̋nnoorrooddnnyycchh  pprroobblleemmóóww
ÊÊrrooddoowwiisskkaa  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  pprreemmiioowwaanniiuu
ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  pprroobblleemmyy  ttee  rroozzwwiiààzzuujjàà  ww ssppoossóóbb  nnoo--
wwaattoorrsskkii,,  nniieesszzttaammppoowwyy  ii ttwwóórrcczzyy,,  uukkaazzyywwaanniiuu
ssuukkcceessóóww  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh,,  aa ttaakk˝̋ee
wwssppaarrcciiuu  nniieewwiieellkkiieeggoo  pprrzzeecciiee˝̋  ÊÊrrooddoowwiisskkaa  mm∏∏oo--
ddyycchh  nnaauukkoowwccóóww,,  zzaajjmmuujjààccyycchh  ssii´́  ww PPoollssccee  pprroo--
bblleemmaattyykkàà  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnooÊÊccii..

NNaarrzz´́ddzziieemm  PPFFRROONN  ddoo  rreeaalliizzaaccjjii  tteeggoo  cceelluu  ssàà  ttrraaddyyccyyjjnnee  jjuu˝̋  ooggóóllnnooppoollsskkiiee  kkoonnkkuurrssyy  PPFFRROONN  nnaa  nnaajjlleeppsszzyy  pprrooggrraamm  
ssaammoorrzzààddoowwyy,,  nnaa  nnaajjbbaarrddzziieejj  iinntteerreessuujjààccaa  pprraacc´́  mmaaggiisstteerrsskkàà  ((ii ––  oodd  tteeggoo  rrookkuu  ––  rróówwnniiee˝̋  ddookkttoorrsskkàà))  ddoottyykkaajjààccàà  
pprroobblleemmóóww  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnooÊÊccii,,  wwrreesszzcciiee  ––  cciieesszzààccyy  ssii´́  ooggrroommnnyymm  ppoowwooddzzeenniieemm,,  kkoonnkkuurrss  ppllaassttyycczznnyy  ddllaa  oossóóbb  
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  ––  uucczzeessttnniikkóóww  wwaarrsszzttaattóóww  tteerraappiiii  zzaajj´́cciioowweejj,,  ppooddooppiieecczznnyycchh  ddoommóóww  ppoommooccyy  ssppoo∏∏eecczznneejj  ii ÊÊrrooddoo--
wwiisskkoowwyycchh  ddoommóóww  ssaammooppoommooccyy..  
WW 22000077  rrookkuu  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  jjuu˝̋  VV eeddyyccjjaa  kkoonnkkuurrssuu  „„ssaammoorrzzààddoowweeggoo““;;  ppoozzoossttaa∏∏ee  ddwwaa  kkoonnkkuurrssyy  oorrggaanniizzoowwaannee  bbyy∏∏yy  ppoo  rraazz
cczzwwaarrttyy..
FFiinnaa∏∏yy  kkoonnkkuurrssóóww  zzoorrggaanniizzoowwaannoo  ttyymm  rraazzeemm  ww sszzaaccoowwnnyycchh  mmuurraacchh  ZZaammkkuu  KKrróólleewwsskkiieeggoo  ww WWaarrsszzaawwiiee..  UUrroocczzyyssttyy  
wweerrnniissaa˝̋  kkoonnkkuurrssuu  ppllaassttyycczznneeggoo  ooddbbyy∏∏  ssii´́  99  ppaaêêddzziieerrnniikkaa..  WWyyssttaaww´́  nnaaggrrooddzzoonnyycchh  pprraacc  pprreezzeennttoowwaannoo  nnaa  ZZaammkkuu  ddoo
kkooƒƒccaa  ppaaêêddzziieerrnniikkaa,,  nnaasstt´́ppnniiee  zzoossttaa∏∏yy  oonnee  uuddoosstt´́ppnniioonnee  ww MMuuzzeeuumm  SSzzttuukkii  LLuuddoowweejj  ww OOttrr´́bbuussaacchh..  
OOpprróócczz  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ÊÊrrooddoowwiisskkaa  aarrttyyssttyycczznneeggoo,,  wwttzz,,  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzzààddoowwyycchh  ii ssaammyycchh  nnaaggrrooddzzoonnyycchh,,  wweerrnniissaa˝̋
sswwàà  oobbeeccnnooÊÊcciiàà  zzaasszzcczzyyccii∏∏aa  MMaa∏∏˝̋oonnkkaa  PPrreezzyyddeennttaa  RRPP  MMaarriiaa  KKaacczzyyƒƒsskkaa,,  kkttóórraa  oodd  llaatt  aannggaa˝̋uujjee  ssii´́  wwee  wwsszzeellkkiiee  iinniiccjjaattyywwyy
nnaa  rrzzeecczz  pprroommooccjjii  rroozzwwoojjuu  aarrttyyssttyycczznneeggoo  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  
PPoo∏∏ààcczzoonnee  ffiinnaa∏∏yy  kkoonnkkuurrssuu  ssaammoorrzzààddoowweeggoo  ii nnaa  nnaajjlleeppsszzàà  pprraacc´́  nnaauukkoowwàà  zzoorrggaanniizzoowwaannoo  ––  rróówwnniiee˝̋  ww ZZaammkkuu  
KKrróólleewwsskkiimm  ––  1177  ppaaêêddzziieerrnniikkaa..  
LLaauurreeaattóóww  wwsszzyyssttkkiicchh  kkoonnkkuurrssóóww  oorraazz  nnaajjcciieekkaawwsszzee  pprraaccee  ppllaassttyycczznnee  zzaammiieeÊÊcciilliiÊÊmmyy  ppoopprrzzeeddnniimm  nnuummeerrzzee  BBIIFFRROONN..  
NNaa  nnaasstt´́ppnnyycchh  ssttrroonnaacchh  pprreezzeennttuujjeemmyy  ffoottooggrraaffiiee  zz oobbuu  uurroocczzyyssttooÊÊccii..

Fina∏y konkursów PFRON

LLaauurreeaaccii  kkoonnkkuurrssóóww::  ssaammoorrzzààddoowweeggoo  ii   nnaa  nnaajj lleeppsszzàà  pprraacc´́  mmaaggiisstteerrsskkàà  lluubb  ddookkttoorrsskkàà  zz  cczz∏∏oonnkkaammii  kkoommiissjj ii   kkoonnkkuurrssoowwyycchh  ii   ZZaarrzzààddeemm  PPFFRROONN

WW  iimmiieenn iiuu  jjuurryy   kkoonnkkuurrssuu  OOttwwaarr ttee   ddrr zzwwii dd llaa   ssaammoorrzzààddóóww  gg ∏∏ooss   zzaabbiiee rraa
pprrooff..  DDoorroottaa  PPooddggóórrsskkaa--JJaacchhnniikk  zz  UUnniiwweerrssyytteettuu  ¸̧óóddzzkkiieeggoo
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LLaappiiddaarriiuumm  ww  ZZaammkkuu  KKrróólleewwsskkiimm  ––  wwyyssttaawwaa  pprraacc  nnaaggrrooddzzoonnyycchh  ww  KKoonnkkuurrssiiee  PPllaassttyycczznnyymm  
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LLaauurreeaaccii   KKoonnkkuurrssuu  PPllaassttyycczznneeggoo  zz  MMaarriiàà  KKaacczzyyƒƒsskkàà  
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RRoozzddaanniiee  nnaaggrróódd  ww  KKoonnkkuurrssiiee  nnaa  nnaajjlleeppsszzàà  pprraacc´́  mmaaggiisstteerrsskkàà  lluubb  ddookkttoorrsskkàà..  NNaaggrrooddyy  wwrr´́cczzaajjàà::  MMaarriiaann  LLeesszzcczzyyƒƒsskkii
––  PPrreezzeess  ZZaarrzzààdduu  PPFFRROONN,,  RRoommaann  UUhhll iigg  ii   AAnnddrrzzeejj  SSoocchhaajj  ––  ZZaasstt´́ppccyy  PPrreezzeessaa  ZZaarrzzààdduu  PPFFRROONN  

WWrr´́cczzeenniiee  nnaaggrróódd  ww  kkoonnkkuurrssiiee  ssaammoorrzzààddoowwyymm  
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WW kkoonnkkuurrssiiee  ssaammoorrzzààddoowwyymm  sszzaalleenniiee  iissttoottnnaa  jjeesstt  ––  oopprróócczz  ssaammyycchh  nnaaggrróódd  ii ssaattyyssffaakkccjjii  zz ssuukkcceessuu  ––  wwyymmiiaannaa  ddooÊÊwwiiaadd--
cczzeeƒƒ  ii uuppuubblliicczznniieenniiee  nnaajjlleeppsszzyycchh  pprroojjeekkttóóww..  DDllaatteeggoo  ttee˝̋  jjuu˝̋  ppoo  rraazz  ddrruuggii  zzoorrggaanniizzoowwaannoo  sseemmiinnaarriiuumm  aauuttoorróóww  nnaa--
ggrrooddzzoonnyycchh  pprroojjeekkttóóww  jjeeddnnoosstteekk  ssaammoorrzzààdduu  tteerryyttoorriiaallnneeggoo..  SSeemmiinnaarriiuumm  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  ww pprrzzeeddddzziieeƒƒ  ffiinnaa∏∏uu  kkoonnkkuurrssuu  ––
1166  ppaaêêddzziieerrnniikkaa,,  ww ssaallii  kkoonnffeerreennccyyjjnneejj  HHootteelluu  FFeelliixx  ww WWaarrsszzaawwiiee..  UUcczzeessttnniicczzyyllii  ww nniimm  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  pprraaccoowwnniiccyy
ssaammoorrzzààddóóww  tteerryyttoorriiaallnnyycchh  zz ccaa∏∏eejj  PPoollsskkii,,  kkttóórrzzyy  aapplliikkoowwaallii  ww kkoonnkkuurrssiiee  PPFFRROONN,,  bbààddêê  ssàà  zzaaiinntteerreessoowwaannii  wwyykkoorrzzyyssttaa--
nniieemm  ddooÊÊwwiiaaddcczzeeƒƒ  iinnnnyycchh  ii ––  bbyyçç  mmoo˝̋ee  ––  ssttaarrtteemm  ww kkoonnkkuurrssiiee  ww 22000088  rrookkuu..
PPoowwyy˝̋eejj  pprreezzeennttuujjeemmyy  ffoottooggrraaffiiee  zz sseemmiinnaarriiuumm..

SSeemmiinnaarriiuumm  ddllaa  ssaammoorrzzààddoowwccóóww  ––--  gg∏∏ooss  zzaabbiieerraa  MMiirrooss∏∏aaww  SSttaarrzzyyƒƒsskkii,,  DDyyrreekkttoorr  WWyyddzziiaa∏∏uu  PPrrooggrraammoowwaanniiaa,,
EEwwaalluuaaccjj ii   ii   KKoommuunniikkaaccjj ii   SSppoo∏∏eecczznneejj  PPFFRROONN

SSeemmiinnaarriiuumm  ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww  kkoonnkkuurrssuu  ssaammoorrzzààddoowweeggoo
PPrreezzeess  FFuunnddaaccjj ii   AAkkttyywwnneejj  RReehhaabbii ll ii ttaaccjj ii   EEll ˝̋bbiieettaa  GG∏∏ooggoowwsskkaa
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ROK 2007 – EUROPEJSKI ROK RÓWNYCH
SZANS DLA WSZYSTKICH
administrowany przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych Projekt PIW EQUAL „Per linguas
mundi ad laborem (Przez j´zyki Êwiata do pracy)“ w 2007 r.
wyró˝niony zosta∏ prawem pos∏ugiwania si´ logo Europej-
skiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. W ten sposób
uznany zosta∏ za szczególnie wartoÊciowà inicjatyw´ pro-
mujàcà równoÊç obywateli. 
Realizowany jest od 16 listopada 2004 r. do 31 marca 2008r. 

Projekt funkcjonuje na zasadzie Partnerstwa pomi´dzy: 
• Paƒstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe∏-

nosprawnych (PFRON – Administrator projektu), 
• Akademià Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-

rzewskiej w Warszawie (APS), 
• Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Paw∏a II

(KUL), 
• Polskim Zwiàzkiem Niewidomych – PZN,
• Uniwersytetem Warszawskim (UW).
Jego celem jest wypracowanie, przetestowanie i upo-
wszechnienie na poziomie krajowym jak i ponadnaro-
dowym modelu efektywnego systemu uzyskiwania cer-
tyfikowanych umiej´tnoÊci j´zykowych przez osoby
niesprawne wzrokowo, który przyczyni si´ do zwi´ksze-
nia aktywnoÊci zawodowej osób z dysfunkcjà wzroku
na otwartym rynku pracy.

DZIA¸ANIA KRAJOWE – STAN REALIZACJI
OOÊÊrrooddeekk  AAddaappttaaccjjii  PPoommooccyy  TTyyffllooddyyddaakkttyycczznnyycchh
W ramach projektu na 3 uczelniach stworzony zosta∏ OÊro-
dek Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych z podzia∏em na

ÊciÊle okreÊlone i wzajemnie uzupe∏niajàce si´ specjali-
zacje: 
• Uniwersytet Warszawski – specjalnoÊç: adaptacja po-

mocy dla osób niewidomych, 
• Akademia Pedagogiki Specjalnej – specjalnoÊç: ada-

ptacja pomocy dla osób s∏abowidzàcych,
• Katolicki Uniwersytet Lubelski – specjalnoÊç: grafika do-

tykowa i multimedia. 
W OÊrodku przygotowywane sà materia∏y tyflodydaktycz-
ne do nauki j´zyka angielskiego. Materia∏y te adaptowa-
ne sà na podstawie strategii adaptacji pomocy tyflodydak-
tycznych opracowanej przez interdyscyplinarne grupy
ekspertów z APS, KUL i UW. EfektywnoÊç opracowanych
i zastosowanych podczas szkoleƒ j´zykowych strategii okre-
Êlona zosta∏a w ramach badaƒ przeprowadzonych przez
Akademi´ Pedagogiki Specjalnej. Wi´cej na temat tych ba-
daƒ znaleêç mo˝na na stronie hhttttpp::////eeqquuaall..aappss..eedduu..ppll //iinn--
ddeexx..pphhpp??ss==11 – zak∏adka Publikacje, portal internetowy
OÊrodka Adaptacji Materia∏ów Dydaktycznych
31 maja 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim odby∏o si´
spotkanie, podczas którego zaprezentowany zosta∏ portal
internetowy OÊrodka Adaptacji Materia∏ów Dydaktycznych
– hhttttpp::////wwwwww..aaddaappttaaccjjee..uuww..eedduu..ppll. Portal poÊwi´cony jest
problematyce adaptacji materia∏ów dydaktycznych do po-
trzeb osób niewidomych i s∏abowidzàcych, jego celem jest
równie˝ wspieranie profesjonalnà informacjà nauczycieli
i wyk∏adowców, którzy starajà si´ zapewniç pe∏ny udzia∏
w zaj´ciach uczniom i studentom z tymi niesprawnoÊciami. 
Utworzenie OÊrodka Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych
oraz jego potencjalna dzia∏alnoÊç ju˝ po zakoƒczeniu 
realizacji projektu, b´dzie cennym efektem dzia∏ania part-
nerstwa, poniewa˝ po raz pierwszy na skal´ krajowà stwo-

PRZEZ J¢ZYKI
ÂWIATA DO PRACY
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest cz´Êcià strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia wi´k-
szej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dost´pu. Finansowana jest
przez Europejski Fundusz Spo∏eczny (EFS). W Polsce jest dost´pna od 2004 r. i wdra˝ana na pod-
stawie Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
(PIW EQUAL). EQUAL ma na celu testowanie i popieranie – w tym w drodze wspó∏pracy ponadna-
rodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierównoÊci na rynku
pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujàcych pracy. 
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rzono mo˝liwoÊç nie tylko profesjonalnego przygotowy-
wania specjalistycznych pomocy dydaktycznych, ale tak-
˝e uzyskania przez nauczycieli, nie majàcych doÊwiadcze-
nia w pracy z osobami z dysfunkcjà wzroku, profesjonalnej
pomocy i porady ze strony specjalistów w dziedzinie 
tyflodydaktyki.
OÊrodek Adaptacji Materia∏ów Dydaktycznych obejmuje
g∏ównie adaptacje podr´czników do nauki j´zyka angiel-
skiego na potrzeby kursów. Ze wzgl´du na du˝e zaintere-
sowanie us∏ugami OÊrodka i mo˝liwoÊç wsparcia jego dzia-
∏alnoÊci przez Ministerstwo Edukacji, po zakoƒczeniu
projektu planowane jest tworzenie sieci OÊrodków Adapta-
cji, a w dalszej kolejnoÊci biblioteki z zaadoptowanymi ksià˝-
kami. Warunkiem jednak jest zagwarantowanie Êrodków
na funkcjonowanie OÊrodka po zakoƒczeniu projektu. Je-
go dzia∏alnoÊç w znacznym stopniu mo˝e przyczyniç si´ do
poprawy organizacji procesu kszta∏cenia osób niewidomych
i s∏abowidzàcych w systemie specjalnym, integracyjnym
i ogólnodost´pnym, nie tylko w zakresie j´zyków obcych,
ale równie˝ w innych dziedzinach edukacji.

Kursy j´zyka angielskiego
Prowadzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Polski
Zwiàzek Niewidomych kursy j´zyka angielskiego, oprócz
przetestowania wypracowanych w ramach projektu za-
∏o˝eƒ do tworzonej metodyki nauczania j´zyków obcych
dla osób z dysfunkcjà wzroku, majà na celu podniesienie
poziomu znajomoÊci j´zyka angielskiego.
Program i metody nauczania, dostosowane do potrzeb
i mo˝liwoÊci osób z dysfunkcjà wzroku, sà po∏àczeniem
nowoczesnych technologii informatycznych i komunika-
cyjnych z klasycznymi metodami tyflodydaktycznymi. Za-

j´cia sà prowadzone z wykorzystaniem zaawansowanych
technik multimedialnych. Ka˝dy uczestnik pracuje przy od-
dzielnym stanowisku komputerowym odpowiednio przy-
stosowanym do nauki j´zyka angielskiego. 
W ramach projektu prowadzone sà dwie formy kursu: sta-
cjonarna i wakacyjna. Kursy stacjonarne, obejmujà 240 go-
dzin nauki (2 semestry) i prowadzone sà równoczeÊnie
w Warszawie i Lublinie. Zaj´cia prowadzone by∏y na po-
ziomie preintermidiate oraz intermidiate. 
Uczestnicy kursów j´zykowych wzi´li równie˝ udzia∏ w krót-
kim kursie komputerowym, w trakcie którego mogli do-
skonaliç umiej´tnoÊci obs∏ugi komputera z u˝yciem spe-
cjalistycznych pomocy tj. linijka brajlowska, tablet T3 (deska
udêwi´kawiajàca grafik´ dotykowà)czy syntezator mo-
wy. Uczyli si´ jak efektywnie wykorzystaç te narz´dzia w dal-
szej pracy. 
Korzystali równie˝ ze wsparcia doradców zawodowych.
Jednym z za∏o˝eƒ projektu by∏o podniesienie atrakcyjno-
Êci osób z dysfunkcjà wzroku na rynku pracy. 
Materia∏y dydaktyczne dla uczestników kursów powstajà
w OÊrodku Adaptacji przy u˝yciu najnowszych Êwiatowych
technologii informatycznych.

Podyplomowe Studia z Tyflodydaktyki 
J´zyka Angielskiego
Dzia∏ania Partnerów – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go i Uniwersytetu Warszawskiego, skupi∏y si´ tak˝e na
wykszta∏ceniu kadry nauczycielskiej przygotowanej do pra-
cy z osobami z niepe∏nosprawnoÊcià narzàdu wzroku.
S∏u˝y∏y temu Podyplomowe studia dla nauczycieli j´zyka
angielskiego. Program obejmowa∏ kwestie zwiàzane ze
specyfikà funkcjonowania osób niewidomych i s∏abo wi-
dzàcych w ˝yciu codziennym, dydaktyk´ i metodyk´ na-
uczania j´zyka angielskiego poparte obserwacjà zaj´ç
w szko∏ach specjalnych oraz prowadzeniem zaj´ç przez
s∏uchaczy studiów podczas organizowanych w ramach pro-
jektu kursów j´zyka angielskiego. Istotnym aspektem stu-
diów by∏y zaj´cia zwiàzane z wykorzystaniem w dydakty-
ce tzw. technologii asystujàcych i adaptacjà materia∏ów
dydaktycznych do potrzeb uczniów i studentów z wada-
mi wzroku.
¸àcznie na Uniwersytecie Warszawskim i w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim 23 lektorów do nauczania j´zyka an-
gielskiego osób z dysfunkcjà wzroku uczy∏o si´ m. In. przy-
gotowywania materia∏ów dydaktycznych, które b´dà
czytelne dla osób niewidomych oraz samodzielnie tworzy-
∏o autorskie scenariusze zaj´ç j´zykowych.  

Lekcja angielskiego z wykorzystaniem monitorów dotykowych T3
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Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ kilku spoÊród nich by∏y osoba-
mi posiadajàcymi dysfunkcj´ wzroku.

OÊrodek Doradztwa Zawodowego
W lipcu 2006 roku przy Biurze Zarzàdu G∏ównego PZN uru-
chomiono OÊrodek Doradztwa Zawodowego dla Osób
z Dysfunkcjami Wzroku. OÊrodek prowadzi dzia∏alnoÊç
na rzecz zwi´kszania szans osób niewidomych i s∏abo wi-
dzàcych na rynku pracy, umiej´tnoÊci znalezienia i utrzy-
mania zatrudnienia. OÊrodek jest pierwszà tego typu wy-
specjalizowanà jednostkà w Polsce, bliêniaczy OÊrodek
Doradztwa Zawodowego prowadzony jest przez Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski Jana Paw∏a II. Ju˝ dziÊ mo˝emy
si´ poszczyciç bardzo dobrymi wynikami wspólnej pracy
Doradców Zawodowych i Beneficjentów Ostatecznych.
W jej efekcie kilkadziesiàt procent z BO znalaz∏o prac´
lub zmieni∏o dotychczasowà na lepszà. Kilka kolejnych pro-
cent z nich uda∏o si´ zaÊ przekonaç do kontynuowania 
nauki.

Wspó∏praca ponadnarodowa 
Wspó∏praca ponadnarodowa to jeden z fundamentalnych
aspektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem jest
wzmocnienie zasady innowacyjnoÊci oraz podniesienie efek-
tywnoÊci dzia∏aƒ krajowych poprzez wymian´ doÊwiad-
czeƒ, wspólne wypracowywanie rozwiàzaƒ i wykorzysta-
nie sprawdzonych praktyk stosowanych w krajach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 

Na poziomie ponadnarodowym Partnerstwo nawiàza∏o
wspó∏prac´ z dwoma Partnerstwami ponadnarodowymi: 
VVIISSIIOONN  ==  EE33 (hhttttpp::////wwwwww..vviissiioonneeuu..oorrgg) – Partnerstwo bry-
tyjsko-czesko-s∏owacko-polsko-polskie. 
Partnerstwa wchodzàce w jego sk∏ad pracujà na rzecz osób
z dysfunkcjami wzroku. 
Sà to:
• „Visage“ – Wielka Brytania (http://www.visage-equ-

al.org.uk)
• „Únia nevidiacich a slabozrak˝ch Slovenska“ – S∏owacja

(http://www.sizar-vision.sk)
• „Tyfloemploy“ – Republika Czeska (http://www.tyflo-

employ.org/en)
• „Partnerstwo na rzecz Zwi´kszenia Dost´pnoÊci Rynku Pra-

cy dla Osób Niewidomych“ – Polska (http://www.firr.org.pl)
• „Per linguas mundi ad laborem (Przez j´zyki Êwiata do

pracy)“ – Polska (hhttttpp::////wwwwww..lliinngguuaass..ppll)

NNWWDDEE  ––  „„NNeeww  WWaayyss  ffoorr  DDiissaabblleedd  iinn  EEuurrooppee““
(http://www.nwde.info) – Partnerstwo w∏osko-grecko-pol-
skie, w sk∏ad którego wchodzà:
• „Officina delle Arti“ – W∏ochy (http://www.officinaarti.it)
• „New Approach“ – Grecja (http://www.nea-prosegisi.gr)
• „Per linguas mundi ad laborem (Przez j´zyki Êwiata do

pracy)“ (http://www.linguas.pl)

Pracownik KUL skanujàcy ksià˝k´ Going for Gold i w jednym czasie przygotowujàcy mate-
ria∏ do deski udêwi´kawiajàcej grafik´ dotykowà

Zespó∏ pracowników KUL realizujàcych projekt. Od lewej: Marcin Matys, Henryk Kawecki,
Bart∏omiej Sarzyƒski, Katarzyna KaraÊ, Andrzej Matys. Po Êrodku z maszynà brajlowskà:
Prof. Bogus∏aw Marek.
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W ramach „VVIISSIIOONN  ==  EE33“ wspólnie wypracowywano roz-
wiàzania poprzez uczestnictwo w spotkaniach ponandna-
rodowych majàcych na celu wymian´ doÊwiadczeƒ, infor-
macji o produktach i wydarzeniach mogàcych wzbogaciç
dzia∏ania krajowe. W ramach tego dzia∏ania odby∏o si´ 6
spotkaƒ, z których jedno (w Warszawie) zorganizowa∏o
Partnerstwo „Per linguas mundi ad laborem“. 

JednoczeÊnie wspólnie opracowano:
• Praktyczny przewodnik dla pracodawców i porównanie

ram prawnych w poszczególnych krajach cz∏onkowskich
– „Employing blind and partially sighted people – Why bother?“,

• Raport dotyczàcy szkoleƒ dla osób z dysfunkcjà wzro-
ku z zakresu umiej´tnoÊci ̋ ycia codziennego – „Daily Li-
ving Skills Training Report“,

• Raport dotyczàcy szkoleƒ ICT dla osób z dysfunkcjà wzro-
ku – „ICT training Report“,

• Raport dotyczàcy szkoleƒ zawodowych osób z dysfunk-
cjà wzroku – „Vocational Training for Blind and Par-
tially Sighted People – Why Bother?“,

• Praktyczny przewodnik tworzenia stron internetowych
dost´pnych dla wszystkich – „Creating Accessible We-
bsites for All“,

• Przewodnik dotyczàcy wspierania samozatrudnienia
osob z dysfunkcjà wzroku – „Self-Employment Sup-
port for Blind and Partially Sighted People – Why Bo-
ther?“,

• Raport dotyczàcy szkoleƒ z zakresu nabywania i roz-
wijania umiej´tnoÊci interpersonalnych przez osoby
z dysfunkcjà wzroku – „Interpersonal Skills Training
Report“

W ramach wspólnych dzia∏aƒ na rzecz upowszechniania
odby∏a si´ m.in. Konferencja w Brukseli. Uczestniczy∏y w niej
kluczowe osoby majàce wp∏yw na polityk´ tak krajowà jak
i europejskà. Dyskutowano nad zmianami w celu poko-
nywania barier, jakie napotykajà osoby z dysfunkcjà wzro-
ku oraz poprawy ich sytuacji na otwartym rynku pracy.

W ramach (NWDE) – „New Ways for Disabled in Euro-
pe“ zrealizowano nast´pujàce dzia∏ania: 
Studium porównawcze/przewodnik odnoÊnie sytuacji osób
niepe∏nosprawnych w Polsce, Grecji i W∏oszech – Com-
parative Study for the Exchange of Models, Methodolo-
gies, Tools and Practices. Italy-Poland-Greece. Drugà cz´Êç
studium stanowi przewodnik dobrych praktyk w zakresie
systemu edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i s∏a-

bo widzàcych w Polsce – Education and Rehabilitation Sys-
tem for Visually Impaired People in Poland. Przewodnik
ten dost´pny jest ju˝ na stronie internetowej
http://www.linguas.pl.
Seminarium/Konferencja na temat szkoleƒ jako formy po-
prawy zdolnoÊci do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych
w Warszawie (Polska) w dniach 22-23 maja 2007 r. Semi-
narium na temat nowych technologii i ich roli w zwi´ksze-
niu mobilnoÊci osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy
w Grecji (Iraklion) w dniach 28-29 marca 2007 r. 
3 wizyty studyjne w Warszawie (Polska), w Grecji (Ateny,
Iraklion) , we W∏oszech (L’Aquila, Rzym) w celu wymiany
doÊwiadczeƒ, informacji i dobrych praktyk. 
Konferencja upowszechniajàca we W∏oszech (L’Aquila)
w dniu 28.06.2007 r. wypracowane rezultaty i produkty. 
Ewaluacja projektu ponadnarodowego. Polskie Partner-
stwo ustanowi∏o Komitet Ewaluacyjny oraz opracowa∏o
Raport z ewaluacji wspó∏pracy ponadnarodowej NWDE.
Wi´cej informacji na temat ponadnarodowych zadaƒ zna-
leêç mo˝na na stronach VISION=E3 (http://www.visioneu.org)
i NWDE (http://www.nwde.info) 

AAddmmiinniissttrraattoorr  pprroojjeekkttuu  – Paƒstwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych

Oprac: 
El˝bieta Nobis i S∏awomir Strugarek 

– koordynator projektu 
„Per linguas mundi ad laborem“ 
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Warsztaty prowadzone w OÊrodku Doradztwa Zawodowego PZN



Projekt EdukON on-line zorganizowa∏ seminarium  „NNoowwoo--
cczzeessnnee  mmeettooddyy  eedduukkaaccyyjjnnee  ww aakkttyywwiizzaaccjjii  zzaawwooddoowweejj  oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh“ podczas Targów E-Learning Arena.
Seminarium mia∏o na celu przybli˝enie projektu EdukON
on-line, który zak∏ada stworzenie pakietu programów szko-
leniowych w systemie mieszanym blended learning. 
Celem nadrz´dnym projektu jest wyrównanie w perspek-
tywie d∏ugofalowej szans edukacyjnych osób niepe∏no-
sprawnych poprzez zwi´kszenie mo˝liwoÊci uczestnictwa
tych osób w procesie kszta∏cenia ustawicznego, a tym
samym zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych.
Na seminarium przedstawiono za∏o˝enia projektu którego
bogata oferta edukacyjna odpowiada na zapotrzebowa-
nie rynku pracy, zaprezentowano dwa kursy: „Przygoto-
wanie do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiej´tnoÊci
Komputerowych ECDL“, oraz skierowany do pracodaw-
ców kurs „Promocja zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych“,
b´dàcy odpowiedzià na ich obawy oraz wàtpliwoÊci zwià-
zane z zatrudnieniem niepe∏nosprawnych. 

OO PPrroojjeekkcciiee::
Za∏o˝eniem dwuletniego projektu EdukON on-line jest przy-
gotowanie pakietów programów szkoleniowych wykorzy-
stujàcych nowoczesne formy kszta∏cenia. Pozwolà one na
efektywne zdobywanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych
osobom niepe∏nosprawnym oraz innym grupom spo∏ecz-
nym. Projekt ten ma na celu aktywizacj´ zawodowà i spo-
∏ecznà osób niepe∏nosprawnych poprzez umo˝liwienie do-
st´pu do edukacji zawodowej, zdobywania nowych
kwalifikacji i umiej´tnoÊci. Uczestnictwo w szkoleniach ma
prowadziç do wzrostu zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych i poprawy ich sytuacji materialnej, a tak˝e ma wspie-
raç proces integracji spo∏ecznej niepe∏nosprawnych. Koniecz-
na jest równie˝ edukacja pracodawców, zmieniajàca
stereotypy i odpowiadajàca na pytania jak i gdzie zdobyç
dofinansowanie na zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych. 

MMeettooddaa
MMeettooddaa  „„bblleennddeedd  lleeaarrnniinngg““  ((bblleennddeedd--oonn--lliinnee))  ssttaannoowwii  ppoo--
∏∏ààcczzeenniiee  sszzkkoolleenniiaa  oonn--lliinnee  zzee  ssttaaccjjoonnaarrnnyymmii  wwaarrsszzttaattaammii

nnaauukkoowwoo--iinntteeggrraaccyyjjnnyymmii,,  zzaappeewwnniieenniiaa  ee--CCoonnssuullttiinngg  wwyy--
kk∏∏aaddoowwccóóww,,  aa ttaakk˝̋ee  mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  wwzzaajjeemmnnyycchh  kkoonnssuullttaaccjjii
ii wwyymmiiaannyy  ooppiinniiii  pprrzzeezz  uucczzeessttnniikkóóww  ww ffoorrmmiiee  ffoorróóww  ddyyss--
kkuussyyjjnnyycchh..  MMeettooddaa  ttoo  uuaattrraakkccyyjjnniiaa,,  uunnoowwoocczzeeÊÊnniiaa  jjaakkoo--
ÊÊcciioowwoo  ii ddoossttoossoowwuujjee  ooffeerrtt´́  sszzkkoolleenniioowwàà  ddoo  zzrróó˝̋nniiccoowwaa--
nnyycchh  ppoottrrzzeebb  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  
WW ssyysstteemmiiee  mmiieesszzaannyymm  ppaakkiieett  sszzkkoolleeƒƒ  pprrzzeewwiiddzziiaannyy  jjeesstt
ddoo  dd∏∏uuggoottrrwwaa∏∏eeggoo  uu˝̋yyttkkuu,,  zz mmoo˝̋lliiwwooÊÊcciiàà  aakkttuuaalliizzaaccjjii,,  mmoo--
ddyyffiikkaaccjjii  ii rroozzsszzeerrzzeenniiaa..  

SSzzkkoolleenniiaa
EdukOn on-line odpowiada na zapotrzebowanie rynku pra-
cy, a niektóre z programów szkoleniowych skierowane
sà do pracodawców,. obejmujà: 
• EdukON – wprowadzenie do e-learningu 
• Dwuletnie studium projektowania graficznego i multimediów
• Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfika-

tu Umiej´tnoÊci Komputerowych ECDL
• Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfika-

tu Umiej´tnoÊci Komputerowych, 
• poziom zaawansowany ECDL- A
• Podstawowa obs∏uga programu MS Visio
• Podstawowa obs∏uga programu MS Project
• Pakiet Adobe Creative Siute 2 PL – mo˝liwoÊci i zasto-

sowanie
• Pakiet Macromedia Flash 8 Professional – mo˝liwoÊci

i zastosowanie
• E-firma – wykorzystanie narz´dzi informatycznych i in-

ternetu w ma∏ej firmie 
• Mo˝liwoÊci dofinansowania zatrudnienia osób niepe∏-

nosprawnych 
• Mo˝liwoÊci dofinansowania rozwoju ma∏ych i Êrednich

przedsi´biorstw.

Projekt EdukON on-line realizuje Partnerstwo: Zak∏ad Do-
skonalenia Zawodowego w Warszawie, Fundacja Pomo-
cy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,
Akademia Sztuk Pi´knych w Warszawie oraz firma 4sys-
tem Polska. 

wwwwww..eedduukkoonn..ppll
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„Nowoczesne metody edukacyjne 
w aktywizacji zawodowej osób
niepe∏nosprawnych“
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W po∏owie 2007 r. do klasyfikacji zawodów dodany zosta∏,
okreÊlany przez OECD zawodem przysz∏oÊci, broker edu-
kacyjny. W Polsce od 2004 r. opracowuje w teorii i testu-
je ten zawód w praktyce Partnerstwo Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL „NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnii  ––  ssaammooddzziieellnnooÊÊçç,,
rrooddzziinnaa,,  rreehhaabbiilliittaaccjjaa,,  EEDDUUKKAACCJJAA,,  PPRRAACCAA  ––  ssyysstteemm  zziinnttee--
ggrroowwaannyy“. Projekt finansowany jest ze Êrodków Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego.
Kim jest broker edukacyjny? – To poÊrednik mi´dzy osobà
a rynkiem szkoleƒ. Pomaga w wyborze oferty edukacyj-
nej dopasowanej do mo˝liwoÊci poznawczych, psychofi-
zycznych, ale i finansowych klienta – t∏umaczy Monika 
Ma∏ecka, jedna z trzech pracujàcych w projekcie od lipca
2007 r. brokerek. Za opracowanie nowego zawodu od-
powiedzialne w partnerstwie jest Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA.
Z us∏ug brokera skorzystaç mo˝e ka˝dy, kto chce si´ roz-
wijaç, poszerzaç kwalifikacje lub zainteresowania. W szcze-
gólnoÊci osoby niepe∏nosprawne, bezrobotne czy powy˝ej
50-go roku ˝ycia. Mogà to byç tak˝e osoby pracujàce lub
uczàce si´. Broker to oszcz´dnoÊç czasu, bo nie trzeba
samemu przeglàdaç oferty rynku szkoleƒ, a tak˝e reduk-
cja ewentualnych materialnych i psychicznych kosztów nie-
trafionych wyborów szkó∏ czy kursów. Porady sà oczywi-
Êcie bezp∏atne.
Zdaniem prowadzàcych projekt, broker dzia∏aç powinien
przy zespo∏ach orzekajàcych o niepe∏nosprawnoÊci. Przy-
da∏by si´ równie˝ wsz´dzie tam, gdzie dzia∏ajà doradcy za-
wodowi. Zawody te sà zresztà czasem ze sobà mylone.
Tymczasem doradca zawodowy okreÊla profil zawodowy,
predyspozycje, naÊwietla kierunki dalszej edukacji, nie wska-
zuje natomiast konkretnych miejsc, w których nauka mo-
g∏aby si´ odbywaç.
– Mo˝na powiedzieç, ˝e kolejnym krokiem po wizycie u do-
radcy zawodowego by∏oby pójÊcie do brokera edukacyjne-
go, który ma orientacj´ w wachlarzu szkoleƒ, a w Polsce jest
90 tys. podmiotów, które szkolà – mówi Ma∏gorzata Ru-
par, brokerka poruszajàca si´ na wózku inwalidzkim. – Bro-
ker wskaza∏by wówczas: firma X na ulicy Y prowadzi szko-
lenia, które by do pana pasowa∏y. To jest rola brokera.
Broker powinien posiadaç cechy psychologa czy pedago-

ga. Musi lubiç ludzi, byç cierpliwy, empatyczny, powinien
umieç utrzymywaç dobry kontakt z klientem, stworzyç
atmosfer´ zaufania. Wa˝na jest umiej´tnoÊç samodzielne-
go wyszukiwania informacji o rynku szkoleƒ. Te muszà byç
doÊç dok∏adne, poniewa˝ w przypadku osób niepe∏no-
sprawnych dochodziç tu mo˝e tak˝e kwestia dostosowa-
nia architektonicznego miejsca, gdzie szkolenie b´dzie
si´ odbywaç. To trudne, szczególnie, ˝e pracownicy szkó∏
cz´sto sami nie wiedzà, czy ich budynki sà dostosowane.

Podjazd, winda i trzy schodki
Klienci pracujàcych w projekcie brokerek sà bardzo ró˝ni.
Zdarzajà si´ tacy, którzy chcà si´ przekwalifikowaç lub sà
po studiach i nie wiedzà, co dalej. WÊród osób niepe∏no-
sprawnych cz´stym problemem jest b∏´dny wybór szko∏y.
Cz´sto jest tak, ˝e koƒczà szko∏´, która jest dostosowa-
na, a nie t´, którà by chcieli. Sporo jest te˝ osób, które
ukoƒczy∏y szko∏´ Êrednià, ale nie zrobi∏y matury, bo zda-
niem nauczycieli by∏oby to dla nich zbyt stresujàce. Tak jak-
by ca∏e ˝ycie by∏o us∏ane ró˝ami.
– Wtedy zostaje nam namawianie do zdawania matury –
mówi Agnieszka ˚arnecka, koordynatorka ds. brokera edu-
kacyjnego. – Ale je˝eli wymaga∏oby to bardzo du˝ej pra-
cy, to wtedy lepiej skoƒczyç szko∏´ policealnà i mieç jakiÊ
zawód. Okazuje si´ jednak, ˝e praktycznie nie ma szko∏y
policealnej w Warszawie przystosowanej dla osób niepe∏-

Broker edukacyjny 
– nowy zawód
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nosprawnych. Jest szko∏a, w której sà podjazd, dostoso-
wana toaleta, windy, ale jednoczeÊnie do ka˝dej sali sà
po trzy schodki.
Do tej pory do brokerek zg∏osi∏o si´ kilkadziesiàt osób,
g∏ównie m∏odych, którym dobierano szko∏y policealne. By-
∏y te˝ jednak wynajdywane kursy komputerowe, sta˝e, stu-
dia podyplomowe. By∏y te˝ osoby, które uczy∏y si´ nie po
to, by zdobyç zawód, lecz rozwijaç swoje zainteresowania
– szukali np. warsztatów literackich. Klienci byli nie tylko
z Warszawy, gdzie realizowany jest projekt. Na stronie in-
ternetowej www.spoza.org.pl zamieszczona jest ankieta
zg∏oszeniowa. Dzi´ki niej uda∏o si´ znaleêç szkolenia bez
fizycznego kontaktu z klientami.
Problemem zg∏aszajàcych si´ sà cz´sto koszty edukacji.
Osobom niepe∏nosprawnym, które chcà iÊç na studia czy
do szkó∏ policealnych, sugerowany jest wi´c program „Stu-

dent“. W przypadku innych kursów i szkoleƒ zawodowych,
brokerzy szukajà mo˝liwie najmniej p∏atnych lub bezp∏at-
nych, jak np. finansowane z EFS.

As bierze raz
Broker edukacyjny mo˝e oczywiÊcie dzia∏aç tak˝e poza pro-
jektami. Mo˝e si´ utrzymywaç na tej samej zasadzie, na ja-
kiej zarabiajà brokerzy innych specjalnoÊci, np. finanso-
wi. Poniewa˝ jednak trudno jest pobieraç op∏aty od osób
poszukujàcych pracy, to firmy szkoleniowe powinny p∏aciç
brokerowi edukacyjnemu prowizje za osoby skierowane na
kursy. Co jednak, jeÊli broker b´dzie kierowaç wszystkich
do firmy, która wi´cej mu zap∏aci?
– OpracowaliÊmy kodeks etyczny zawodu – mówi Agniesz-
ka ˚arnecka. – Wydaje si´ te˝, ˝e brokerowi powinno za-
le˝eç, by klient do niego wróci∏. DziÊ wszyscy jesteÊmy zmu-
szeni do tego, by wcià˝ si´ rozwijaç, jeÊli chcemy utrzymaç
prac´. JeÊli si´ kogoÊ oszuka, ˝eby wi´cej zarobiç, to as bie-
rze raz. A tak, to klient mo˝e wielokrotnie wracaç i kiero-
waç te˝ inne osoby.
Pomys∏odawcy brokera edukacyjnego planujà tak˝e ogra-
niczyç iloÊç przypadkowych osób w tym fachu przez do-
prowadzenie do stworzenia studiów podyplomowych, przy-
gotowujàcych do pracy w tym zawodzie. Ma to byç jedna
z trwa∏ych rzeczy, które zostanà po ca∏ym projekcie, któ-
ry koƒczy si´ w marcu 2008 r.
Poniewa˝ wa˝ne jest upowszechnienie nowego zawodu,
broker promowany jest na zewnàtrz w ramach Dzia∏ania
2 IW EQUAL. Sà og∏oszenia w gazetach, portal interneto-
wy www.samiosobie.org.pl, strona www.spoza.org.pl, na-
wiàzywane sà kontakty z instytucjami i firmami szkole-
niowymi, brokerzy biorà aktywny udzia∏ w targach pracy,
w lutym organizowana b´dzie konferencja dotyczàca no-
wego zawodu. Zainteresowanie nim wyra˝ali te˝ partne-
rzy ponadnarodowi z Irlandii, Holandii i W∏och.
G∏ównym dzia∏aniem upowszechniajàcym jest jednak w IW
EQUAL Dzia∏anie 3. Na jego potrzeby stworzone zosta∏o
tzw. Megapartnerstwo, sk∏adajàce si´ z czterech partnerstw
oraz Stowarzyszenia „Integracja“, które majà zbli˝one gru-
py docelowe swych dzia∏aƒ – osoby niepe∏nosprawne. Co
jednak najciekawsze, broker edukacyjny nie jest w Dzia-
∏aniu 3 promowany. Nie zosta∏ zakwalifikowany jako rezul-
tat projektu. Ministerialni eksperci uznali, ˝e broker to to
samo, co doradca. Rok póêniej po tej negatywnej ocenie,
broker edukacyjny zosta∏ zarejestrowany w klasyfikacji
zawodów.

Wojciech Pi´tka
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W jubileuszowej uroczystoÊci uczestniczyli przedstawi-
ciele Êrodowiska medycznego, naukowego, w∏adz paƒ-
stwowych i samorzàdowych, media oraz pracownicy 
Centrum. Gratulacje z okazji jubileuszu Prezesowi i pra-
cownikom Centrum przekazali m.in. Prezes Zarzàdu PFRON
Marian Leszczyƒski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia Jaros∏aw Pinkas. List gratulacyjny przes∏a∏a Pani
Prezydentowa Maria Kaczyƒska, która w ciep∏ych s∏owach
wyrazi∏a uznanie dla dzia∏alnoÊci Centrum i dla zaanga˝o-
wania Prezesa Centrum Jerzego Karwowskiego, który od
27 lat nadzoruje dzia∏alnoÊç oÊrodka. To dzi´ki jego stara-
niom, przy wsparciu Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów,
tak pi´knie rozbudowano obiekt, rozwini´to szerokà dzia-
∏alnoÊç, oÊrodek sta∏ si´ jednym z wzorcowych w kraju.
Wieloletnim, zas∏u˝onym pracownikom Centrum wr´czo-
no dyplomy uznania i odznaczenia. Zaprezentowano pierw-
szy numer Przeglàdu Medycznego CKIR, do którego arty-
ku∏y napisali wybitni lekarze specjaliÊci wchodzàcy w sk∏ad
Rady Naukowo-Konsultacyjnej: Prof. dr hab. Jan Haftek,
Prof. dr hab. Walerian Staszkiewicz, Prof. dr hab. Jaros∏aw
Deszczyƒski, dr n. med. Marek Krasuski, Prof.  dr hab. Ma-
rek Woêniewski, a tak˝e lekarze pracujàcy w Centrum. Uro-
czystoÊç uÊwietni∏ recital piosenkarki Gra˝yny ¸apiƒskiej
– absolwentki Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wychowaw-
czego prowadzonego przez CKIR. 
Centrum powsta∏o w 1977 roku, dzi´ki staraniom Prof.
dr hab. Mariana Weissa zawarto porozumienie ze Spó∏-
dzielnià Inwalidów „Saturn“, która wybudowa∏a w Kon-
stancinie Zak∏ad Pracy Chronionej z Zasadniczà Szko∏à
Zawodowà i z internatem. Niepe∏nosprawni uczniowie
oÊrodka kszta∏cili si´ w zawodach technicznych oraz ko-
rzystali z rehabilitacji usprawniajàcej. Plan nauczania ce-
chowa∏o indywidualne podejÊcie do uczniów, rozwijano
ich talenty, umiej´tnoÊci oraz wyrównywano braki wyni-
kajàce z niepe∏nosprawnoÊci, podj´to dzia∏ania w celu przy-

gotowania ich do samodzielnego ˝ycia. Rozwiàzania kon-
stanciƒskie ju˝ w owym czasie by∏y wzorem dla szkolnic-
twa specjalnego w Polsce. 
W 1990 roku Zak∏ad szybko dostosowa∏ si´ do nowych wa-
runków ekonomiczno-spo∏ecznych. Zmieniono profil kszta∏-
cenia na kierunki informatyczne, poszukiwane na rynku
pracy. Równolegle rozwijano dzia∏alnoÊç medycznà.
W 1992 roku Centrum zosta∏o zak∏adem w∏asnym Fun-
dacji Ochrony Zdrowia Inwalidów, a w 2001 roku usa-
modzielni∏o si´ przekszta∏cajàc si´ w spó∏k´ z o.o.

30 lat Centrum Kszta∏cenia 
i Rehabilitacji w Konstancinie
Konstancin, dzi´ki dzia∏alnoÊci Prof. Mariana Weissa – wspó∏twórcy polskiej szko∏y rehabilitacji,
od lat znany jest w ca∏ej Polsce z leczenia i rehabilitacji schorzeƒ narzàdów ruchu. To z inicjatywy
Profesora utworzono Sto∏eczne Centrum Rehabilitacji STOCER, a nast´pnie Centrum Kszta∏cenia 
i Rehabilitacji Inwalidów, które 21 listopada br. obchodzi∏o 30-lecie istnienia.

Prezes Jerzy Karwowski zaprezentowa∏ goÊciom dokonania Centrum. Na pierwszym planie
Gra˝yna Andrzejewska-Sroczyƒska – Prezes FOZI i by∏a Pe∏nomocnik Rzàdu ds Osób
Niepe∏nosprawnych (1992-1995) z J. Pinkasem z Ministerstwa Zdrowia
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Obecnie Centrum realizuje w pe∏ni zasady stworzone przez
polskà szko∏´ rehabilitacji, której podstawà jest komplekso-
woÊç dzia∏aƒ, rozumiana jako wspó∏dzia∏anie fachowców:
– lekarzy ortopedów, rehabilitantów, terapeutów, psycho-
logów, pracowników socjalnych – w stworzeniu pe∏nego
planu leczenia i rehabilitacji pacjenta, zale˝nie od jego in-
dywidualnych potrzeb – w systemie ambulatoryjnym bàdê
stacjonarnym. Pacjent jest wst´pnie rehabilitowany – przy-
gotowywany do niezb´dnych zabiegów chirurgicznych i or-
topedycznych. W 2006 roku uruchomiono tutaj nowocze-
sny Oddzia∏ Reumoortopedii i Chirurgii Kr´gos∏upa, gdzie
wykonywane sà m.in. nowatorskie w Polsce endoskopowe
operacje kr´gos∏upa. Po leczeniu podejmowane sà zabiegi
usprawniajàce i przygotowujàce do samodzielnego funk-
cjonowania. Dzi´ki takiej organizacji Centrum, pacjent przez
ca∏y czas znajduje si´ pod opiekà fachowców z jednego
oÊrodka, którzy dzi´ki pe∏nej informacji, mogà zapewniç mu
jak najlepsze warunki pe∏nego leczenia i rehabilitacji. 
Z us∏ug CKIR w Konstancinie obecnie korzysta dziennie
oko∏o 1 000 pacjentów. Kompleks rehabilitacyjny, reali-
zuje niezb´dne zabiegi, a kompleks rekreacyjny z pi´knym

basenem, salami gimnastycznym, halà sportowà i kor-
tem tenisowym. 
W sposób modelowy wykorzystano tutaj dotacje uzyska-
ne z PFRON – nie zmarnowano ani jednej z∏otówki – pie-
niàdze z Funduszu s∏u˝à pacjentom, którzy w komforto-
wych warunkach mogà powracaç do zdrowia.
Centrum prowadzi tak˝e dzia∏alnoÊç edukacyjnà na rzecz
osób niepe∏nosprawnych. Funkcjonuje tu Specjalny OÊro-
dek Szkolno-Wychowawczy ze Szko∏à Policealnà z interna-
tem, w którym niepe∏nosprawna m∏odzie˝ kszta∏ci si´ na
kierunku ekonomicznym i informatycznym. Uczniowie i ab-
solwenci nale˝à do Szkolnego Klubu Sportowego. Trenu-
jà szermierk´, tenis, koszykówk´ i p∏ywanie, odnoszàc
w tych dyscyplinach du˝e sukcesy. Dzi´ki dotacjom
z PFRON, uczniowie pracujà na nowoczesnym sprz´cie
komputerowym i korzystajà z busa dostosowanego do po-
trzeb osób niepe∏nosprawnych. Centrum prowadzi rów-
nie˝ dzia∏alnoÊç szkoleniowà – dzi´ki Êrodkom pozyska-
nym z EFS, zrealizowano m.in. liczne kursy komputerowe
dla osób niepe∏nosprawnych oraz kurs j´zyka migowe-
go. Prowadzone sà kompleksowe szkolenia dla pracow-
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ników warsztatów terapii zaj´ciowej. W CKIR dzia∏a równie˝
Specjalny OÊrodek Nauki Jazdy, w którym osoby niepe∏no-
sprawne mogà przygotowaç si´ do egzaminu paƒstwo-
wego; majà tutaj mo˝liwoÊç korzystania z dostosowanych
do ich potrzeb samochodów.

Od red.:
Dziesi´ç lat temu delegacja osób zwiàzanych z dzia∏al-
noÊcià na rzecz osób niepe∏nosprawnych oraz wraz z
pracownikami z PFRON i FOZI, przebywa∏a na szkoleniu
w Norwegii. PoznawaliÊmy ich metody rehabilitacji, no-
woczesne sprz´ty, podziwialiÊmy osoby z uszkodzeni-
ami narzàdów ruchu, taƒczàce na wózkach, je˝d˝àce
na nartach, grajàce w bilard, zdobywajàce tytu∏y mi-
strzów Europy. ZwiedzaliÊmy pi´kny oÊrodek rehabilita-
cji w Beitostolen, z niek∏amanà zazdroÊcià marzyliÊmy
g∏oÊno by w Polsce powsta∏ podobny. I powsta∏. Nie b´-
dzie niespodziankà dla czytelników, ˝e w delegacji by∏
Prezes CKI Jerzy Karwowski – on te marzenia zrealizo-
wa∏ w pe∏ni. Dla nas wszystkich.

J.Kowtun
Kontakt: 
Centrum Kszta∏cenia i Rehabilitacji, 
ul. Gàsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
tel. 022 756 32 60
wwwwww..cckkiirr..ppll..  
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Miko∏ajkowe uÊmiechy
Stró˝e – Anio∏y od Êwi´ta i na co dzieƒ

W Stró˝ach tradycjà sta∏y si´  ju˝ wigilijne spotkania dla
dzieci z Sàdecczyzny. W tym roku w grudniu oko∏o 1500
dzieci zebra∏o si´ w goÊcinnej Szkole Podstawowej. „Zo-
staƒ Âwi´tym Miko∏ajem” – to has∏o Bo˝onarodzeniowà
Gwiadkà przyÊwieca∏o sponsorom imprezy. Panowa∏a tu
ogromna radoÊç najm∏odszych  i oczekiwanie – na spotka-
nie z Miko∏ajem, i na podarunki, kolorowe zabawki pod
scenà, które dzieci mog∏y sobie same wybieraç. To by∏o naj-
wi´kszà frajdà dla maluchów, a dla doros∏ych - patrzenie
na radoÊç z grzebania w stosach maskotek, na uÊmiech -
cz´sto nieÊmia∏y, czasem po raz pierwszy w roku gosz-
czàcy na buziach.   Tà imprez´ ufundowa∏o wiele firm ro-
zumiejàcych potrzeb´ dzia∏aƒ charytatywnych nie tylko dla
reklamy, ale z czystej potrzeby pomagania, dawania ra-
doÊci najm∏odszym, którzy nie zawsze majà pogodne dzie-
ciƒstwo. Ogromnà prac´ wykona∏a m∏odzie˝ z okolicznych
szkó∏ ñm∏odzi zapaleƒcy, którzy najpierw prowadzili ak-
cj´ zbierania zabawek, a potem pod okiem pracowników
Fundacji Pomocy Osobom Niepe∏nosprawnym zrobili ty-

siàc paczek dla najbardziej potrzebujàcych dzieci z okolicz-
nych gmin. Praca to ̋ mudna i ogromna, ale uÊmiechy ma-
luchów by∏y wspania∏à nagrodà, te˝ Êwiàtecznym pre-
zentem dla wolontariuszy. 
Tutaj w Stró˝ach w rocznic´ pontyfikatu, odbywa∏y si´ kon-
certy poÊwi´cone Papie˝owi Janowi Paw∏owi II dla kilkuty-
si´cznej widowni. Na scenie obok s∏aw polskiej estrady wy-
st´powa∏y utalentowane osoby niepe∏nosprawne z ca∏ej
Polski. 
Fundacja rokrocznie organizuje tak˝e letnie i jesienne spar-
takiady dzieci i m∏odzie˝y, które sà okazjà do poznawa-
nia ich mo˝liwoÊci artystycznych i sportowych, do bezpo-
Êrednich spotkaƒ, prze∏amywania barier i uprzedzeƒ mi´dzy
osobami zdrowymi i niepe∏nosprawnymi ju˝ od najm∏od-
szych lat. Fundacja prowadzi te˝ szkolenia i konferencje nt.
obs∏ugi i Êwiadczonych us∏ug socjo- i psychoterapeu-
tycznych; odbywajà si´ konferencje naukowe poÊwi´cone
zagadnieniom procesu wychowania i etyki pracy z osoba-
mi niepe∏nosprawnymi i starszymi z udzia∏em pracowników
uniwersyteckich.

FFuunnddaaccjjaa  PPoommooccyy  OOssoobboomm  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyymm  ww SSttrróó--
˝̋aacchh  pprroowwaaddzzii  CCeennttrruumm  SSzzkkoolleenniioowwoo--RReehhaabbiilliittaaccyyjjnnee
iimm..  OOjjccaa  PPiioo,,  PPrrzzeeddsszzkkoollee  IInntteeggrraaccyyjjnnee  iimm..  FFuunnddaaccjjii  PPooll--
ssaatt,,  CCeennttrruumm  HHiippootteerraappiiii,,  HHoossppiiccjjuumm  iimm..  CChhrryyssttuussaa  KKrróó--
llaa..  DDzziiaa∏∏aa  ttuu  OOÊÊrrooddeekk  iinnffoorrmmaaccjjii,,  WWaarrsszzttaattyy  TTeerraappiiii  ZZaa--
jj´́cciioowweejj,,  OOddddzziiaa∏∏  ssttaaccjjoonnaarrnnyy  rreehhaabbiilliittaaccjjii  rruucchhoowweejj
ii zzaapplleecczzee  hhootteelloowwee,,  pprrzzyyjjmmuujjààccee  ttuurrnnuussyy  rreehhaabbiilliittaaccyyjj--
nnee  ooggóóllnnoouusspprraawwnniiaajjààccee  ii ssppeeccjjaalliissttyycczznnee..
FFuunnddaaccjjaa  wwyyddaajjee  mmiieessii´́cczznniikk  „„GG∏∏ooss  MMaa∏∏ooppoollsskkii  ––  SSeerrccee
IInnnnyymm””,,  oo tteemmaattyyccee  zzwwiiààzzaanneejj  zz zzaaggaaddnniieenniiaammii  nnuurrttuu--
jjààccyymmii  ÊÊrrooddoowwiisskkaa  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  oorraazz  sszzeerroo--
kkoo  rroozzuummiiaannàà  ppoolliittyykkàà  ssppoo∏∏eecczznnàà..

PPoolliittyykkaa  ssppoo∏∏eecczznnaa to domena prezesa Fundacji Stanis∏a-
wa Koguta, który swym uporem stworzy∏ dla niepe∏no-
sprawnych to doskona∏e zaplecze rehabilitacyjne. Sena-
tor RP ju˝ drugà kadencj´ pilnie dzia∏a w Parlamencie nie
tylko na rzecz kolei, ale  pilnuje interesów niepe∏nospraw-
nych. W Parlamencie, dzia∏a aktywnie od poczàtku w Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo∏ecznej w Senacie RP VI i VIISenator Stanis∏aw Kogut – Prezes Fundacji
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kadencji. Po ci´˝kim tygodniu pracy w Warszawie przyje-
cha∏ do rodzinnych Stró˝ i ciàgle coÊ organizuje. Miko∏aj-
ki te˝ nie mog∏yby si´ odbyç bez jego uÊmiechu (sponso-
rzy tez˝ nie potrafià mu odmówiç). Ciàgle pomaga.  Nie

przechodzi obok trudnych tematów, stara si´ je rozwià-
zywaç. W tych wyborach  nie zagubiono najcenniejszych,
silnych i prawych ludzi, godnych zasiadania w Polskim Par-
lamencie. Wybrano wielu, którzy dostrzegajà cz∏owieka
i problemy w spo∏eczeƒstwie, i poÊwi´cà wiele energii na
ich rozwiàzywanie.                         

fot. Joanna Kowtun
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Fundacja i Centrum Rehabilitacji
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w Stró˝ach w obiektywie



WYDARZENIA

Dlaczego w∏aÊnie „po 18-tce“? Zamierzeniem organizato-
rów by∏o bowiem zwrócenie uwagi na jakoÊç ˝ycia doro-
s∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. 
Organizatorom uda∏o si´ nawiàzaç szereg interesujàcych
kontaktów z praktykami, którzy w ró˝nym zakresie reali-
zujà ciekawe pomys∏y dotyczàce alternatywnych form
mieszkalnictwa, sensowne inicjatywy wspomagania zawo-
dowego, kreatywne programy rozwoju osobowego. Jed-
noczeÊnie dla nadania prezentowanemu przedsi´wzi´ciu
nale˝ytej rangi i wiarygodnoÊci Stowarzyszenie wspar∏y
prawdziwe autorytety moralne i naukowe: profesor Ewa
Pisula – kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Ma∏gorzata
KoÊcielska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy. Ze strony PFRON znaczenie problematyki pod-
kreÊli∏ w swoim wystàpieniu Prezes Zarzàdu – Marian 
Leszczyƒski. 
Podczas prezentacji pojawia∏y si´ g∏osy, ̋ e ogromna inwe-
stycja naukowa, praktyczna, instytucjonalna w dzieci i m∏o-
dzie˝ z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà gwa∏townie
s∏abnie z chwilà uzyskania przez nie doros∏oÊci, tak jakby
osiàgn´∏y i uzyska∏y ju˝ wszystko co mo˝liwe i co im si´
nale˝y. Wskazywano na brak koncepcji systemowego

wsparcia sfery osobistej, spo∏ecznej i zawodowej tej gru-
py osób. PodkreÊlano prawo osób z niepe∏nosprawno-
Êcià intelektualnà do edukacji seksualnej, poradnictwa czy
˝ycia intymnego. Wskazywano na koniecznoÊç tworzenia
form mieszkalnictwa zapewniajàcego podmiotowe warun-
ki samorealizacji doros∏ych osób z tym rodzajem niepe∏-
nosprawnoÊci jak mieszkania treningowe, wspomagane,
chronione. Akcentowano, ˝e na poziomie cywilizacyjnym
naszego kraju anachronizmem jest powszechne utrzymy-
wanie funkcjonujàcego systemu opiekuƒczego. Zach´ca-
no do inspirowania i wspomagania ruchów samopomo-
cowych w Êrodowisku tej grupy osób niepe∏nosprawnych.
Prezentowano przyk∏ady efektywnych i d∏ugofalowych roz-
wiàzaƒ zatrudnieniowych. Poprzez przyk∏ady dobrej prak-
tyki pokazano, ˝e mo˝na kreatywnie i skutecznie wspoma-
gaç ˝ycie doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà. Uzasadniano, ˝e jeÊli nie ma komplekso-
wego wsparcia (jednoczeÊnie we wszystkich sferach) to
zarówno same osoby niepe∏nosprawne, jak i specjaliÊci nie
mogà uzyskaç nale˝ytej satysfakcji i efektywnoÊci.

Anna Jagliƒska
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“

ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa
022 670-21-23, 619-07-04

www.otwartedrzwi.pl
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„˚ycie po 18-tce“ 

Kazimierz Nowicki Przewodniczàcy Zarzàdu Ko∏a PSOUU ze Stargardu Szczeciƒskiego 
z cz∏onkami Zarzàdu PFRON Marianem Leszczyƒskim i Romanem Uhligiem

Na Konferencji zabiera g∏os Pani Krystyna Mrugalska

W dniu 25 listopada b.r. w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odby∏a si´ Konferencja „˚ycie po 18-tce
– nowatorskie rozwiàzania w rehabilitacji doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà“ zreali-
zowana przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi“ we wspó∏pracy z Wydzia∏em Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Konferencj´ dofinansowano ze Êrodków PFRON w ramach programu „Partner 2006“.



W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój sektora poza-
rzàdowego, co zmusza organizacje do wprowadzania
zmian i innowacji, aby mog∏y funkcjonowaç w nowych wa-
runkach. Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym dà˝y
do kreowania nowego wizerunku poprzez zarzàdzanie
zmianami oraz coraz wi´kszà profesjonalizacj´ i specjali-
zacj´ dzia∏aƒ. Dlatego te˝ VII Walne Zebranie TPG by∏o bar-
dzo istotnym wydarzeniem, tak˝e dla polskiego Êrodowi-
ska osób g∏uchoniewidomych. 
Uruchomiono internetowà list´ dyskusyjnà, która mia∏a na
celu wymian´ spostrze˝eƒ, opinii, a tak˝e wniosków i po-
stulatów. Podczas obrad, sala konferencyjna w Fundacji
Batorego zgromadzi∏a licznych goÊci. WÊród nich byli: Ma-
rian Leszczyƒski – Prezes Zarzàdu PFRON; Bo˝ena Opio∏a –
przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, Jerzy J´czmienion-
ka z Polskiego Zwiàzku G∏uchych. Przewodniczàcy TPG –
Grzegorz Koz∏owski, wr´czy∏ Legitymacje nowym Cz∏on-
kom Zwyczajnym TPG. 
S∏owa podzi´kowania oraz zapewnienia pomocy i wspó∏-
pracy skierowali do zgromadzonych znamienici goÊcie.
Warto podkreÊliç zw∏aszcza deklaracj´ pomocy jakà z∏o˝y∏
Prezes Marian Leszczyƒski. 
Podczas dysputy znacznà uwag´ wzbudzi∏a szkolenia m∏o-
dych wolontariuszy. Analizowano procentowy udzia∏ szko-

lonych oraz zaanga˝owanie tych osób w dzia∏alnoÊç na
rzecz podopiecznych TPG. Cz∏onkowie walnego zebrania
zostali poinformowani, ˝e osoby przeszkolone wykorzy-
stujà swojà wiedz´ w 100%.
TPG jest na poczàtku procesu tworzenia zaplecza – szko-
lenia przysz∏ej kadry specjalistów do pracy z ludêmi g∏u-
choniewidomymi. Szczególny nacisk k∏adzie na kwesti´
w∏aÊciwego i odpowiedzialnego przep∏ywu informacji. Mu-
si byç ona jednak upowszechniana odpowiedzialnie, tak
aby nie pozostawiaç nikogo tylko z obietnicà szansy wspar-
cia, bez realnej pomocy. W czasie rozmów zwrócono uwa-
g´ na fakt, ˝e temat niepe∏nosprawnoÊci, a w tym rów-
nie˝ g∏uchoÊlepoty, wcià˝ pozostaje w cieniu. Dlatego
te˝ nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby temat sta∏ si´
na tyle interesujàcy by zapoznaç z tà problematykà wi´k-
szà cz´Êç spo∏eczeƒstwa. Zaprezentowano propozycje
zmian statutowych TPG, wÊród najwa˝niejszych mo˝na za-
liczyç m.in. dotyczàcà obowiàzku zniesienia cz∏onkostwa
podopiecznego (co oczywiÊcie nie oznacza braku opieki
nad podopiecznymi; nadal sà oni bardzo wa˝nym ogni-
wem TPG, bowiem Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewi-
domym stawia sobie za cel pomaganie osobom g∏ucho-
niewidomym niezale˝nie od tego czy sà jego cz∏onkami
i niezale˝nie od charakteru tego cz∏onkowstwa). 
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Odwa˝nie i ODWA˚NIEJ 
w przysz∏oÊç
W paêdzierniku 2007 roku odby∏a si´ czeÊç otwarta VII Walnego Zebrania Towarzystwa Pomocy 
G∏uchoniewidomym w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
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W czasie obrad zg∏oszono postulaty dotyczàce:
• powstania „Klubu Przyjació∏ TPG“ (lub innej tego ty-

pu formy – osób, instytucji, organizacji wspierajàcych
realizacj´ misji naszego stowarzyszenia),

• ustanowienia w Polsce „Dnia osoby g∏uchoniewido-
mej“,
• dotarcia z informacjà do wszystkich placówek eduka-

cyjnych i rehabilitacyjnych pracujàcych z dzieçmi g∏u-
choniewidomymi, o mo˝liwoÊci udzielenia pomocy
przez TPG,

• zach´cenia uczelni wy˝szych o profilu pedagogiki spe-
cjalnej do prowadzenia badaƒ nad poziomem wiedzy
spo∏ecznej dotyczàcej osób g∏uchoniewidomych,

• problemu cz∏onków zwyczajnych TPG, którzy w ostat-
nim czasie sà nieaktywni,

• wypracowania specyficznych form pomocy dla pe∏-
noletnich g∏uchoniewidomych funkcjonujàcych na po-
ziomie dziecka,

• propagowania sztuki g∏uchoniewidomych, wykorzy-
stywania form artystycznych w rehabilitacji podopiecz-
nych TPG,

• zapraszania przedstawicieli Regionalnych Klubów na
Walne Zebrania TPG

• powstania „Kroniki TPG“,
• nadania tytu∏u „honorowego cz∏onka TPG“ zas∏u˝o-

nym osobom, a wytypowano i przeg∏osowano nast´-
pujàce kandydatury: Józef Mendruƒ, Krystyna Klugie-
wicz, El˝bieta Oleksiak, Steve Perreault oraz Ryszard
Stryjecki.

VII Walne Zebranie TPG wybra∏o nowy Zarzàd, którego
przewodniczàcym zosta∏ ponownie Grzegorz Koz∏owski,
Alicja Pabich  – Wiceprzewodniczàcà, prof. Bogdan Szcze-
pankowski – Wiceprzewodniczàcym.
Nowemu Zarzàdowi Towarzystwa Pomocy G∏uchoniewi-
domym ˝yczymy wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do wyznaczonych
celów, mimo wszelkich przeciwnoÊci, niestrudzonej si∏y
oraz kreatywnoÊci. Niech te cztery lata trudów i zmagaƒ
zaowocujà w przysz∏oÊci pe∏nà profesjonalizacjà na ka˝-
dym szczeblu dzia∏aƒ TPG.

Monika Wojakowska/ jk
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Redakcja BIFRON dzi´kuje Czytelnikom

za wspó∏prac´ w mijajàcym roku, 

za wszystkie zaproszenia i materia∏y, 

za s∏owa ˝yczliwoÊci i uznania.

Przekazujemy Paƒstwu ˝yczenia

sp´dzenia radosnych Âwiàt Bo˝ego

Narodzenia w serdecznej atmosferze

wÊród rodziny i przyjació∏ oraz ˝yczymy

du˝o zdrowia i radoÊci w nadchodzàcym

2008 roku.



To niezwyk∏a, m.in. ze wzgl´du na uczestników, impreza
sportowa. Szczególnie oczekiwanymi sà na niej zawodni-
cy niepe∏nosprawni. Patronat honorowy nad zawodami
obj´li Minister – Pe∏nomocnik Rzàdu ds. Osób Niepe∏no-
sprawnych, Prezydent Miasta Torunia oraz Ireneusz CieÊlak
– legenda polskiego sportu balonowego, zwyci´zca zawo-
dów o Puchar Gordona Benneta we Francji w 1983 roku. 
Imprez´ dofinansowa∏ PFRON w ramach programu PARTNER
2006.
Przyjechali, polatali, zachwycili si´. Czym? Lataniem. 
Tak by∏o w ostatnich dniach wrzeÊnia w Toruniu i pod to-
ruƒskim niebem. Kolorowo zacz´∏o byç ju˝ od 26 wrze-
Ênia, kiedy pierwsi najbardziej spragnieni latania uczestni-
cy Otwartych Mikrolotowych Mistrzostw Polski w klasie
paralotni z nap´dem (PPG), organizowanych przez Stowa-
rzyszenie Grupa Falco, przy wsparciu finansowym PRFON-u
przyjechali do Torunia. Mistrzowskie konkurencje w mi´-
dzynarodowej obsadzie rozgrywano od 27 wrzeÊnia. Kil-
kudziesi´ciu zawodników, w tym medaliÊci z Chin pokazy-
wali co potrafià na swoich „podniebnych rumakach“.
A ∏atwo nie by∏o. DoÊwiadczeni piloci latali bowiem ju˝
przy bardziej sprzyjajàcych warunkach i bardziej litoÊci-
wych s´dziach. Ale nic co..., wa˝ne, ˝e znowu wszyscy mo-

gli si´ spotkaç i zmierzyç z przestrzenià i wymyÊlnymi kon-
kurencjami...
Najbardziej kolorowo i weso∏o zrobi∏o si´ oczywiÊcie 28
wrzeÊnia, gdy do Torunia zjechali uczestnicy „Festiwali Wia-
trów. Niebo bez granic“. WÊród nich byli, ci najbardziej
oczekiwani, najdzielniejsi – piloci niepe∏nosprawni. Ci ch∏o-
pcy rzeczywiÊcie potrafià pokonywaç granice ludzkich mo˝-
liwoÊci. W powietrzu wszyscy sà równi wobec pot´gi na-
tury. Pomimo tego, ˝e „matka aura“ nie zawsze sprzyja∏a
paralotniarzom, troch´ wia∏o i pada∏o, paralotniarska braç
nie narzeka∏a i doskonale si´ bawi∏a. 
Niedziela 30 wrzeÊnia nale˝a∏a ju˝ do uczestników Mi-
strzostw Polski i „Festiwali Wiatrów“. Toruƒskie niebo by-
∏o naprawd´ kolorowe, obok tych, którzy dzielnie i sumien-
nie zdobywali punkty, kr´cili „koniczynk´’ i „kopali tyczki“
nad grodem Kopernika pojawili si´ ci, którzy kochajà la-
tanie, ale zaj´cie to traktujà rekreacyjnie. WÊród nich by-
li oczywiÊcie najbardziej niez∏omni, piloci niepe∏nospraw-
ni. Widzom zapiera∏o dech, gdy na nich patrzyli. Integracja
na ziemi i w powietrzu absolutnie pe∏na i naturalna. 
Niekwestionowanym bohaterem „Festiwali Wiatrów“ sta∏
si´ z pewnoÊcià Maciej Horbowski. Maciej lata∏ „od za-
wsze“, równie˝ „przed tym feralnym dniem“. Jest jed-
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FESTIWALE WIATRÓW
NIEBO BEZ GRANIC
Wrzesieƒ w goÊcinnym Toruniu
Niecodziennà imprez´ paralotniowo-balonowà z cyklu FESTIWALE WIATRÓW – NIEBO BEZ GRANIC
jesienià zorganizowa∏o Stowarzyszenie FALCO. W Toruniu wszyscy pasjonaci tego podniebnego
sportu pokonywali kolejne granice ludzkich mo˝liwoÊci. 
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nym z tych wielkich, którzy przez swój hart i pogod´ du-
cha udowodnili, ˝e mo˝na wszystko, równie˝ lataç. Jed-
noczeÊnie, jest jednym z tej wielkiej sportowej rodziny, któ-
ra zawsze jest razem, w radoÊci latania i trudach
rehabilitacji. Macieja nie mo˝na nie lubiç i nie podziwiaç.
Wsz´dzie gdzie si´ pojawi∏ rozsiewa∏ radoÊç i uÊmiech. 
Nikogo zatem nie zdziwi∏o, (a mo˝e jednak) ˝e w piàtko-
wy wieczór, 28 wrzeÊnia, po uroczystej prezentacji me-
dalistów z Chin, na scen´ w Toruniu, koledzy paralotnia-
rze i baloniarze wnieÊli Macieja Horbowskiego. Powód by∏
niesamowity. Pod ˝ó∏tym p∏ótnem czeka∏a bowiem niespo-
dzianka – prezent w postaci nowoczesnego wózka para-
lotniowego, dar od organizatorów imprezy. Wózek zo-
sta∏ ju˝ wypróbowany przez Horobowskiego i tym samym
do∏àczy∏ on do wspania∏ego grona samodzielnych w po-

wietrzu motoparalotniarzy. Takie rzeczy zdarzajà si´ tylko
w Toruniu.
Dlatego na „Festiwalach Wiatrów – „Niebo bez granic”
w Toruniu warto i nale˝y byç.
WWsszzyyssttkkoo  ttoo  jjeesstt  jjeeddnnaakk  mmoo˝̋lliiwwee  ttyyllkkoo  ddzzii´́kkii  ooggrroommnneemmuu
ppooÊÊwwii´́cceenniiuu  oorrggaanniizzaattoorróóww  ii ssppoonnssoorróóww..  WWÊÊrróódd  nniicchh  nniiee--
wwààttpplliiwwiiee  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyymm  jjeesstt  PPaaƒƒssttwwoowwyy  FFuunndduusszz  RReehhaa--
bbiilliittaaccjjii  OOssóóbb  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  SSeerrddeecczznnee  ppooddzzii´́kkoowwaa--
nniiaa  oodd  oorrggaanniizzaattoorróóww,,  ww iimmiieenniiuu  ttyycchh  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzyycchh  nnaa
MMiissttrrzzoossttwwaacchh  ii „„FFeessttiiwwaallaacchh  WWiiaattrróóww““  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh
ppiilloottóóww..  DDllaa  nnaass  zz wwaammii  nniiee  mmaa  ggrraanniicc..  NNaa  zzddjj´́cciiaacchh  zz iimm--
pprreezzyy  ((ii nniiee  ttyyllkkoo))  mmoo˝̋nnaa  ppoocczzuuçç  ttrroocchh´́  wwiiaattrruu  ii eemmooccjjii......

Oprac. JK
Foto: Organizatorzy : Stowarzyszenie Grupa FALCO, Toruƒ,

wrzesieƒ/paêdziernik 2007
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We wrzeÊniu w Aeroklubie W∏oc∏awskim zorganizowano szko-
lenie motolotniowe dla osób niepe∏nosprawnych, finanso-
wane g∏ównie ze Êrodków PFRON oraz Aeroklubu W∏oc∏aw-
skiego, który ju˝ wczeÊniej wspiera∏ dzia∏ania adresowane do
ludzi niepe∏nosprawnych. W∏adze Aeroklobu ju˝ kilka lat
temu pomog∏y zapaleƒcom na wózkach poznaç smak lata-
nia. I ju˝ od roku zabiega∏y o mo˝liwoÊç zorganizowania
kolejnego obozu, by ludzie, którzy majà problemy z porusza-
niem si´ po drogach, mogli poznaç smak przestworzy.
Obóz da∏ mo˝liwoÊç szkolenia umiej´tnoÊci tym, którzy ju˝
latajà od kilku lat, a tak˝e da∏ szans´ wypróbowania si∏ ̋ ó∏-
todziobom, którzy po raz pierwszy wznieÊli si´ w przestwo-

rza. Okaza∏o si´, ˝e wózek inwalidzki nie zamyka wszyst-
kich dróg – mo˝liwoÊci uprawiania motolotniarstwa istnie-
jà – paradoksem jest tu luka w prawie, która nie broni la-
tania na tym akurat sprz´cie ludziom z ograniczeniami
zdrowotnymi. (Podobnie jak orzeczenie „˝adna praca“
zamykajàce drzwi wielu pracodawców dla ludzi, którzy
swym uporem pokonujà tak wiele z „niemo˝liwego“). Spo-
tkanie we W∏oc∏awku da∏o szans´ na integracj´ elitarnego
Êrodowiska lotniczego z ludêmi niepe∏nosprawnymi, bo na
p∏ycie lotniska liczy∏y si´ tylko zapa∏ do latania i umiej´t-
noÊci zdobywane w czasie szkoleƒ. Wózek inwalidzki po-
zostawa∏ na ziemi, a skrzyd∏a unosi∏y zapaleƒców w nie-

Motolatanie
Strefa bez barier
To nie by∏o bujanie w ob∏okach – nauka latania na motolotniach prze∏amuje najtrudniejsze 
bariery, te tkwiàce w nas samych, kszta∏tuje te˝ charakter, hartuje ducha
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bo – a tam istotne by∏y tylko zdolnoÊci do nawigacji, wie-
dza z zakresu meteorologii....
W tegorocznym szkoleniu bra∏o udzia∏ 10 osób. Byli ju˝
weterani przestworzy, a tak˝e adepci tej sztuki – w wi´k-
szoÊci po wypadkach, które spowodowa∏y uszkodzenie
rdzenia kr´gowego. Szkolenie prowadzi∏a kilkuosobowa
wysoko (bo w przestworzach) wykwalifikowana kadra in-
struktorska. Zakwaterowanie i wy˝ywienie zapewni∏ Aero-
klub W∏oc∏awski. Program szkolenia motolotniowego dla
osób niepe∏nosprawnych podobny jest do tych prowadzo-
nych dla pe∏nosprawnych. Przewidywa∏ kilkanaÊcie godzin
szkolenia teoretycznego i praktycznego. Uda∏o si´ go
w wi´kszoÊci zrealizowaç. Kursanci wykazali du˝o zaanga-
˝owania i zdolnoÊci, co by∏o widoczne w czasie lotów szkol-
nych. Instruktorzy pozytywnie wyra˝ali si´ o uczestnikach,
podkreÊlajàc ich wol´ przezwyci´˝ania trudnoÊci. Ca∏e szko-
lenie odby∏o si´ bezpiecznie, bez jakichkolwiek przykrych
zdarzeƒ. Traktowane na poczàtku troch´ jako trudny eks-
peryment, ju˝ w trakcie utwierdzi∏o organizatora w s∏usz-

noÊci pomys∏u. Wiadomo ju˝ dziÊ, ˝e odb´dà si´ nast´p-
ne szkolenia i na sta∏e wpiszà si´ w kalendarz imprez 
Aeroklubu W∏oc∏awskiego.

Viwaldi – Waldek Woêniak 
(wirtuoz przestrzeni, bo tak o nim mówià koledzy z lotniska)

PFRON dofinansowuje takie inicjatywy. Dlaczego? Prze-
cie˝ to elitarny sport, dla niewielkiej grupy odbiorców –
tak twierdzà niektórzy. Ale dlaczego osoby niepe∏no-
sprawne nie majà uprawiaç tak˝e sportów elitarnych?
Powinni mieç szanse próbowaç swych si∏ i na làdzie
i w powietrzu, na równi z osobami zdrowymi, wtedy
najbardziej wymagajàcy pracodawca nie b´dzie strasz-
ny. PewnoÊç siebie, wiara w swe mo˝liwoÊci, a do te-
go dobre szkolenie przygotowujàce do okreÊlonego za-
wodu – takie dzia∏ania dadzà szans´ na prawdziwà
aktywizacj´ zawodowà niepe∏nosprawnych. 

(red.)

Serdecznie zapraszamy na uroczystoÊç wr´czenia na-
gród oraz wernisa˝ wystawy ósmej edycji doroczne-
go konkursu fotograficznego "Dziecko niepe∏nospraw-
ne kochane takie jakie jest, dlatego, ˝e jest", który
ozdobi recital muzyki klasycznej.
UroczystoÊç rozpoczyna si´ dnia 19.12.2007 w siedzi-
bie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ulicy D∏ugiej 26
w Warszawie o godzinie pi´tnastej. Wernisa˝ zostanie
otwarty przez prezes stowarzyszenia Po pierwsze rodzi-
na Ma∏gorzat´ Bal oraz Rzecznika Praw Obywatelskich
Janusza Kochanowskiego. Wyniki konkursu fotograficz-
nego og∏osi przewodniczàcy jury Chris Niedenthal.
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Od pi´ciu lat, przy wsparciu PFRON, Festiwal rozwija si´,
poszerzajàc formu∏´ o nowe niezwykle ciekawe zaj´cia
warsztatowe, m.in. dla niepe∏nosprawnych dzieci.
Dzia∏ania Organizatorów przyczyniajà si´ do realizowa-
nia w praktyce idei integracji, a tak˝e propagowania wie-
dzy o potrzebach i mo˝liwoÊciach osób niepe∏nospraw-
nych. W∏àczanie dzieci w ten interesujàcy projekt, daje
im szans´ na korzystanie z nowych form terapii i prezen-
towanie swoich mo˝liwoÊci artystycznych szerszej publicz-
noÊci. PoÊwi´cenie tej edycji Festiwalu integracji niepe∏no-
sprawnych dzieci ze sprawnymi rówieÊnikami oraz
popularyzacja terapii przez bajk´, wydaje si´ bardzo cie-
kawym pomys∏em i przyciàga rzesze widzów, dajàc im szan-
se poznania czegoÊ nieznanego i bajkowego, dostarcza-
jàc niezapomnianych wra˝eƒ. Dlatego te˝ oprócz dotacji
z PFRON Marian Leszczyƒski Prezes Zarzàdu PFRON prze-
kaza∏ Organizatorom ˝yczenia sukcesu, i podzi´kowania
za prace, której efektem by∏y uÊmiech i radoÊç na twarzach
najm∏odszych uczestników, a tak˝e zadowolenie opieku-
nów i wolontariuszy. Dla mnie, jako Prezesa Zarzàdu
PFRON, ÊwiadomoÊç, ˝e mogliÊmy przyczyniç si´ do reali-
zacji tego projektu, jest równie˝ przyczynkiem do satys-
fakcji i zadowolenia – napisa∏ – Gratuluj´ Pani Dyrektor
uporu, z jakim realizowa∏a swe zamierzenia i wyra˝am
przekonanie, i˝ dalszy rozwój Festiwalu b´dzie równie dy-
namiczny i twórczy.

Re˝yserzy i aktorzy odwiedzajàcy Koszalin bardzo sobie ce-
nià, ˝e mogà byç tu. A dlaczego sobie cenià festiwal, które-
go bohaterami sà osoby niepe∏nosprawne? Bo Êwietnie si´
czujà na wydarzeniu, które nie jest nad´te, „z okazji“, czy
s∏u˝y pokazowi, jak to zdrowa cz´Êç spo∏eczeƒstwa inte-
gruje si´ z niepe∏nosprawnymi. Festiwal jest m∏ody. Przez
pierwsze dwa lata odbywa∏ si´ w Ko∏obrzegu, potem ze
wzgl´du na mo˝liwoÊci organizacyjne przeniós∏ si´ do go-
Êcinnej Koszaliƒskiej Biblioteki Publicznej i kina „Alternaty-
wa“. W 2008 roku V EFF b´dzie obchodzi∏ skromny jubile-
usz i b´dzie to kolejny rok zadziwienia, jak grupie zapaleƒców
i spo∏eczników kierowanych przez Barbar´ Jaroszyk, udaje
si´ skromnymi Êrodkami doprowadziç do dobrego efektu.
Mo˝e dlatego te˝ festiwal jest lubiany, poniewa˝ nie czuç
w jego organizacji udzia∏u powa˝nych i biurokratycznych in-
stytucji. Choç oczywiÊcie o wielu z nich biuro festiwalowe
wyra˝a si´ z szacunkiem, bo na pomoc w ró˝nych przypad-
kach naprawd´ mo˝na liczyç. G∏ówne wspomo˝enie rzecz ja-
sna pochodzi od PFRON-u, bardzo dok∏ada si´ miasto Ko-
szalin i wielu, wielu innych darczyƒców i ludzi najlepszej woli.
Do imprezy przyciàga ciep∏a i przyjacielska atmosfera, oraz
Êwietni wolontariusze; uczniowie, niepe∏nosprawni, ˝o∏-
nierze, a tak˝e osadzeni w koszaliƒskim Zak∏adzie Karnym.
Ci ostatni przechodzà zresztà te˝ swoistà „rehabilitacj´“
ci´˝ko pracujàc przy festiwalu i pomagajàc np. wózkowi-
czom w transporcie na festiwalowe imprezy. 
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Przyjazny koszaliƒski festiwal
filmowy – Bajka
Coraz wi´kszym zainteresowaniem i filmowców i osób niepe∏nosprawnych cieszy si´ Europejski Fe-
stiwal Filmowy Integracja Ty i Ja.
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Ponad 20 konkursowych obrazów na IV EFF Integracja Ty
i Ja – Bajka i – wiele zaskoczeƒ. Po pierwsze skàd has∏o
„bajka“ ? Otó˝ filmów dokumentalnych i fabularnych po-
Êwi´conych osobom niepe∏nosprawnym i niepe∏nospraw-
noÊci nie powstaje co roku zbyt wiele, a ponadto biuro po-
stanowi∏o dowiedzieç si´ czy sà jeszcze produkowane
sympatyczne nieagresywne bajki. Po drugie MMiiÊÊ  UUsszzaatteekk
oobbcchhooddzzii∏∏  ww 22000077  rrookkuu  5500  uurrooddzziinnyy,,  aa ppoollsskkaa  aanniimmaaccjjaa  mmaa
jjuu˝̋  6600  llaatt. 
Wokó∏ atmosfery czysto pokazowo-kinowej i konkursowej
trzeba by∏o zbudowaç bajkowy Êwiat. Stàd przed gma-
chem biblioteki stanà∏ pot´˝ny Bajkowy Namiot ze scenà
dla piosenkarzy z krakowskiego festiwalu Anny Dymnej
oraz dla dziewczàt ze Szczecina taƒczàcych na wózkach.
Przed namiotem byli kuglarze, riksze wozi∏y dzieciaki po
ca∏ym wokó∏ bibliotecznym parku, a twórcy ogromnych
kolorowych baniek mydlanych uczyli warsztatu ich wyra-
biania i wypuszczania w przestrzeƒ. W samym gmachu by-
∏y wystawy fotografii „Dzieci Âwiata“ Edwarda Grzego-
rza Funke, bardzo ciekawa ekspozycja oryginalnych lalek
zwiàzanych z filmami o Misiu Uszatku oraz prezentacja
najwi´kszej w Polsce kolekcji lalek ceramicznych z kolek-
cji Marka ¸atki ze Âwidwina. Frajd´ i dzieciom i doros∏ym
sprawia∏o samodzielne szycie misiów ze Êcinków dostar-
czonych przez firm´ Kolor-Plusz z Koszalina posiadajàcà li-
cencj´ i produkujàcà w∏aÊnie dla kraju i na eksport Misie
Uszatki. WÊród jurorów nieprofesjonalnych by∏a m∏odzie˝
niepe∏nosprawna, a wÊród profesjonalistów znaleêli si´
m.in. re˝yser filmów dla dzieci i m∏odzie˝y Kazimierz Tar-
nas (m.in „Awantura o Basi´“, „Szatan z siódmej klasy“)
oraz Krzysztof Fus, guru polskich kaskaderów. Wspoma-
ga∏ ich prof. Bassam Aouil, psycholog z Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Profesor mia∏ te˝ spo-
ro innych zaj´ç, poniewa˝ prowadzi∏ równolegle wyk∏ady

i dyskusje dla opiekunów, wychowawców i nauczycieli pra-
cujàcych z niepe∏nosprawnymi.
Po obejrzeniu filmów okaza∏o si´, ˝e polskie i zagraniczne
wytwórnie filmów animowanych wcià˝ tworzà pi´kne i mà-
dre bajki dla dzieci. Mówili o tym na spotkaniach z widza-
mi i Kazimierz Tarnas i Tadeusz Wilkosz, „ojciec“ Colargola. 
JJuurryy  mm∏∏ooddzziiee˝̋oowwee  nnaaggrrooddzzii∏∏oo  „„SSyynnaa  ggwwiiaazzdd““  MMaarrkkaa  SSee--
rraaffiiƒƒsskkiieeggoo  zzee  SSttuuddiiaa  MMiinniiaattuurr  FFiillmmoowwyycchh  ww WWaarrsszzaawwiiee,,
jjuurryy  pprrooffeessjjoonnaallnnee  nnaajjlleeppiieejj  oocceennii∏∏oo  „„DDwwaannaaÊÊcciiee  mmiieessii´́--
ccyy““  ZZbbiiggnniieewwaa  KKootteecckkiieeggoo  zz TTeelleewwiizzyyjjnneeggoo  SSttuuddiiaa  FFiillmmóóww
AAnniimmoowwaannyycchh  LLttdd..  ww PPoozznnaanniiuu,,  aa GGrraanndd  PPrriixx  FFeessttiiwwaalluu  ––
ppoo∏∏ààcczzoonnee  sskk∏∏aaddyy  jjuurryy  ––  wwrr´́cczzyy∏∏yy  TTaaddeeuusszzoowwii  WWiillkkoosszzoowwii
zzaa  „„TTaajjeemmnniicc´́  kkwwiiaattuu  ppaapprrooccii““..
VV EEuurrooppeejjsskkii  FFeessttiiwwaall  FFiillmmoowwyy  „„IInntteeggrraaccjjaa  TTyy  ii JJaa““  ww 22000088
rrookkuu  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  ppoonnoowwnniiee  ww ffoorrmmuullee  kkoonnkkuurrssuu  oobbrraazzóóww
ddllaa  ddoorrooss∏∏yycchh,,  oorrggaanniizzaattoorrzzyy  zzaapprraasszzaajjàà  wwee  wwrrzzeeÊÊnniiuu  ddoo
KKoosszzaalliinnaa..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  ppllaannuujjàà  nnaa  kkoolleejjnnyymm  ffeessttiiwwaalluu
ppookkaazzaaçç  ww ffoorrmmiiee  kkoonnkkuurrssuu  ddoorroobbeekk  ttwwóórrccóóww  kkttóórrzzyy  zzaajj--
mmuujjàà  ssii´́  ffiillmmeemm  aammaattoorrsskkiimm  ttwwoorrzzoonnyymm  pprrzzeezz  ––  cczzyy  pprrzzyy
wwssppóó∏∏uuddzziiaallee  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..
Imprez´ festiwalowà poprzedzi∏a intensywna praca m∏o-
dzie˝y i dzieci na  warsztatach w podkoszaliƒskich Podgór-
kach w OÊrodku Szkolno-Wychowawczym. 
Na warsztaty  z pisania scenariuszy filmowych, pisania ba-
jek, tworzenia filmowych plakatów i nagrywania filmo-
wych etiud zjecha∏o z kraju 40 dzieci. Drugie tyle stanowi-
∏y dzieci z samych Podgórek. O mo˝liwoÊci brania udzia∏u
w konkursach informowano od poczàtku roku na stronie
internetowej www.integracjatyija.pl i w prasie. Najlepsze
prace prezentowano na festiwalu, a wczeÊniej przez 
kilka wakacyjnych tygodni bajkowe s∏uchowiska prezen-
towano w coniedzielnej audycji dzieci´cej w Radiu 
Koszalin, które jest patronem medialnym festiwalu.
Trudno policzyç wszystkie dzieci niepe∏nosprawne zaan-
ga˝owane w przed festiwalowe prace. Organizatorzy sà-
dzà, ˝e by∏o ich na pewno powy˝ej 100. W czasie same-
go festiwalu niepe∏nosprawnych widzów i uczestników
ró˝nych dzia∏aƒ artystycznych oraz spotkaƒ z twórcami fil-
mów by∏o ka˝dego z czterech dni oko∏o 200. Efektem
Warsztatów Integracyjno-Artystycznych i Integracyjnego
Konkursu Artystycznego by∏ wysoko oceniony film „In-
ternetowa Ksi´˝niczka“.

SSttrroonnaa  iinntteerrnneettoowwaa  ffeessttiiwwaalluu::  wwwwww..iinntteeggrraaccjjaattyyiijjaa..ppll..

Opr. Dariusz Pawlikowski/jk
zdj´cia Edwarda G. Funke
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Ostatnio ukaza∏ si´ przewodnik dla osób niepe∏nospraw-
nych „105 tras spacerowo-turystycznych po Dolnym Âlà-
sku“. Plenerowa promocja znalaz∏a miejsce najlepsze – we
Wroc∏awiu na bulwarze nad Odrà i przy wodospadzie
Szklarki w Szklarskiej Por´bie.
Przewodnik zosta∏ w Êrodowisku entuzjastycznie przyj´ty,
a Telewizja Polska TVP2 w cyklu „Spróbujmy Razem“ i roz-
g∏oÊnia Archidiecezji Wroc∏awskiej „Rodzina“ poÊwi´ci∏y mu
specjalne programy. Wydawnictwo to zamyka trylogi´ – cykl
przewodników dolnoÊlàskich dla osób niepe∏nosprawnych.
Poprzednie obejmowa∏y Wroc∏aw i jego okolice, a wyda-
ne zosta∏y przez wroc∏awskà spó∏dzielni´ RESURS. 
Na wst´pie przewodnika „105 tras spacerowo-turystycznych
po Dolnym Âlàsku“ zawarto krótkie streszczenie w j´zy-
kach angielskim, niemieckim i czeskim, by umo˝liwiç ko-
rzystanie z niego goÊciom z krajów, z których najcz´Êciej od-
wiedzajà ten region. I trudno im si´ dziwiç. Dolny Âlàsk to
kraina atrakcyjna, z pi´knymi miastami i zadbanymi wsiami,
z malowniczymi dolinami dorzecza Odry, bogata w lasy, a na
po∏udniu kuszàca licznymi pasmami przedgórza i samych
Sudetów, g∏ównie zaÊ urokliwymi Karkonoszami.
We Wroc∏awiu, Jeleniej Górze, Wa∏brzychu, Miliczu, Zgo-
rzelcu i w wielu innych miejscowoÊciach województwa pr´˝-
ne jest Êrodowisko osób niepe∏nosprawnych. Dzia∏ajà licz-
ne organizacje pozarzàdowe. Osoby z ró˝nymi dysfunkcjami
pracujà w oko∏o dwustu zak∏adach prywatnych i spó∏dziel-
czych. Dla osób niepe∏nosprawnych i goÊci odwiedzajàcych
Ziemi´ DolnoÊlàskà wielce przydatny jest ten przewodnik.
Zawierajàc ponad setk´ tras spacerowych i turystycznych,
obejmuje wszystkie powiaty, a najliczniej tereny o wyjàtko-
wych walorach krajoznawczych i rekreacyjnych, a wi´c Zie-

mi´ K∏odzkà i Kotlin´ Jeleniogórskà. Ka˝da osoba niepe∏no-
sprawna znajdzie tras´ jej odpowiadajàcà i b´dzie mog∏a
zaprogramowaç sobie aktywnà form´ wypoczynku. 
Dolny Âlàsk rozpoczà∏ prezentacj´ swoich walorów i mo˝-
liwoÊci aktywnego wypoczynku dla osób niepe∏nospraw-
nych. Mam nadziej´, a nawet jestem przekonany, ˝e b´-
dà naÊladowcy w innych województwach.

Bohdan Krakowski – autor przewodnika

Dolny Âlàsk pierwszy!
– Kto nast´pny?

Pami´ci Barbary Parjaszewskiej

Z g∏´bokim ˝alem zawiadamiamy, ˝e w dniu 4 grudnia 2007 r. zmar∏a po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie nasza kole˝anka
Barbara Parjaszewska – d∏ugoletni pracownik Wydzia∏u Obs∏ugi Prawnej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych

Stale pami´tajàc jak wspania∏ym i dzielnym by∏a Cz∏owiekiem, ∏àczymy si´ w smutku z Jej Najbli˝szymi.

Zarzàd i koledzy z PFRON
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Programy unijne
Nawet w takich ma∏ych lokalnych Êrodowiskach , dzi´ki
zapa∏owi ludzi, mo˝e dziaç si´ wiele. Wydarzenia wa˝ne
i ciekawe – cenne dla uczestników, o których do niedaw-
na niewiele osób wiedzia∏o, a których o talenty nikt nie
podejrzewa∏. Tutaj te˝ w WTZ realizowane sa programy
unijne – obecnie tworzona jest ju˝ II cz´Êç Ksià˝ki kuchar-
skiej „Potrawy kuchni mi´dzynarodowej: polskie tradycje
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia“, pisana wspólnie z partnera-
mi niemieckimi. Wszystko to nadzoruje kierownik WTZ
w Goszkowie Alina Leoƒczyk.

Konkursy plastyczne
Uczestnicy WTZ w Goszkowie brali te˝ udzia∏ w konkur-
sie plastycznym zorganizowanym z okazji 60-lecia Ko∏a ¸o-
wieckiego „Hubertus“ w Mieszkowicach. Otrzymali wyró˝-
nienia za przedstawione prace i nagrod´ – materia∏y do
terapii zaj´ciowej. Wyró˝niono prace czterech Uczestni-
ków WTZ w Goszkowie: Krystiana Bochen, Bogumi∏´ Tefel-
skà, Katarzyn´ Leoƒczyk, Agnieszk´ Palczyƒskà i Panià
Krzysztof´ Wi´c∏awskià – opiekuna uczestników Warszta-
tów. 

Wspólne dzia∏ania
Ze Êrodków PFRON, w ramach programu „Pegaz 2003“
i dzi´ki pomocy sponsora – Ryszarda Niedêwieckiego w∏a-
Êciciela firmy DREWEX w Mieszkowicach, Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych „Promyk“ w Mieszko-
wicach zakupi∏o nowy samochód przystosowany do prze-
wozu osób niepe∏nosprawnych.
Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
swoim dzia∏aniem wsparli to szlachetne przedsi´wzi´cie.
„Wspólnie mo˝emy tak wiele” – powiedzia∏a Prezes 
Zarzàdu Natalia Kloc na uroczystoÊci przekazania samo-
chodu dla WTZ.

Promyki radoÊci w Goszkowie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych „Promyk“ w Mieszkowicach z województwa 
zachodniopomorskiego prowadzi Warsztaty Terapii Zaj´ciowej w Goszkowie 

Pan W∏odzimierz Nosal Prezes Ko∏a ¸owieckiego „Hubertus“ wr´cza Dyplomy dla Uczest-
ników WTZ

„Chrzest“ nowo zakupionego samochodu uroczyste oblewanie szampanem samochodu 

Naklejanie naklejek sponsorów 
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Grupa pi´ciu uczestników Warsztatów Terapii Zaj´ciowej
w ¸azach wraz z opiekunami uczestniczy∏a w spotkaniu
z panià Annà Dymnà, na którym uhonorowani zostali ty-
tu∏em „Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka“ oraz statuet-
kà Zaczarowanego Jajka.
Impreza odby∏a si´ w Telewizji Polskiej w Warszawie. No-
minacja do nagrody oraz zaproszenie do stolicy by∏o efek-
tem trzyletniej wspó∏pracy WTZ z Fundacjà Anny Dymnej
„Mimo wszystko“. Od poczàtku festiwalu „Zaczarowanej
Piosenki“ na Rynku krakowskim byliÊmy jego uczestnika-
mi. Konkurs ten przeznaczony jest dla osób niepe∏nospraw-
nych, obdarzonych talentem wokalnym, którzy chcieliby
spróbowaç swoich si∏ i zmierzyç si´ z wyzwaniem jakim
jest  zaÊpiewanie piosenki w towarzystwie wielkich gwiazd
polskiej sceny muzycznej. Sama statuetka Zaczarowane-
go Jajka ma symbolizowaç ukryty talent wokalny uczest-
ników, którzy poprzez sumiennà i rzetelnà prac´ mogà
przebiç si´ przez skorup´, jakà jest niepe∏nosprawnoÊç,
a przy wsparciu oraz fachowej pomocy wielkich autory-
tetów zaistnieç w Êwiecie muzycznym. Co roku, po za-
koƒczonym koncercie fina∏owym w Krakowie, typowane
sà do nagrody niepe∏nosprawne grupy artystyczne lub
indywidualne osoby, którym nie uda∏o si´ wejÊç do Êci-
s∏ego fina∏u, ale które swojà sumiennoÊcià i zaanga˝o-
waniem zas∏u˝y∏y na miano „Przyjaciela Zaczarowanego
Ptaszka“. Tak te˝ by∏o i w tym roku. W spotkaniu uczest-
niczy∏o kilka grup z ró˝nych placówek dla osób niepe∏no-
sprawnych z ca∏ego kraju, jak równie˝ polskie gwiazdy, któ-
re pomaga∏y przygotowaç i poprowadziç konkurs poprzez
wszystkie jego etapy. Dzi´ki temu mogliÊmy poznaç sa-
mà panià Ann´ Dymnà, jak równie˝ Iren´ Santor, Cezare-
go Kosiƒskiego, Krzysztofa Kolbergera, Magd´ Umer, Jac-
ka Cygana, Olg´ Boƒczyk, czy te˝ innych artystów znanych
nam do tej pory tylko ze szklanego ekranu. Impreza mia-
∏a charakter kameralny i nieskr´powany, pomimo i˝ od-
bywa∏a si´ w towarzystwie wielu dziennikarzy, którzy cza-

sami przes∏aniali widok goÊciom. OÊwietlenie, b∏ysk wie-
lu fleszy i sta∏a obecnoÊç kamer nie speszy∏a naszych uczest-
ników, którzy jak przysta∏o na prawdziwych artystów po-
zowali z gwiazdami tak, jakby robili to codziennie.
Spotkanie osobiÊcie poprowadzi∏a Anna Dymna, której to-
warzyszy∏  znany producent Mateusz Dzieduszycki. Wr´-
czenie statuetki by∏o i jest dla nas cennym wyró˝nieniem,
z którego bardzo si´ cieszymy i traktujemy jako ogromny
sukces. Wielkà niespodziankà by∏ wyst´p Eweliny Flinty,
która swojà skromnoÊcià, weso∏ym usposobieniem i wspa-
nia∏ym g∏osem uj´∏a wszystkich. Nie zabrak∏o te˝ czasu
na zbieranie autografów, wspólne zdj´cia, rozmowy czy
zadawanie pytaƒ. Gwiazdy odpowiada∏y na nie ch´tnie,
cierpliwie i wyczerpujàco, ale to naszym podopiecznym nie
wystarcza∏o. Ka˝da odpowiedê pobudza∏a ciekawoÊç i wy-
zwala∏a nast´pne pytania. Jednak, wszystko co mi∏e, kie-
dyÊ dobiega koƒca. Na os∏od´ gospodyni pocz´stowa∏a
goÊci tortem, upieczonym specjalnie na czeÊç wszystkich
laureatów. Ca∏e spotkanie, obcowanie z gwiazdami i ogól-
na atmosfera nape∏ni∏a niepe∏nosprawnych uczestników
wielkà energià i ch´cià do dalszej pracy nad sobà, która
byç mo˝e w przysz∏ym roku zaowocuje wyst´pem w kon-
kursie fina∏owym na Rynku w Krakowie.

Anna Marzec
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej w ¸azach

Przyjaciele Zaczarowanego Ptaszka
W paêdzierniku w siedzibie Telewizji Polskiej spotkali  si´ Przyjaciele Zaczarowanego Ptaszka. To wszyscy ci którzy
wspó∏pracowali przy organizacji koncertu Na Rynku w Krakowie, którzy wspierali przez ca∏y rok m∏odzie˝ niepe∏no-
sprawnà i Fundacj´  „Mimo wszystko”. Byli przedstawiciele instytucji wspierajàcych – Ministerstwa Kultury, PFRON
i oczywiÊcie TVP, byli reprezentanci organizacji pozarzàdowych, m∏odzie˝ niepe∏nosprawna i ich opiekunowie z ca∏e-
go kraju. No i artyÊci:  m∏odzi adepci i uznani „wielcy“ z prawdziwej sceny. Pad∏o wiele serdecznych s∏ów, podzi´ko-
waƒ oraz deklaracja wspó∏pracy na nast´pny rok – to radoÊç dla m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej – znów b´dzie szansa
stanàç do konkursu, wystàpiç na wielkiej scenie, choç to wymaga miesi´cy ci´˝kiej pracy i przygotowaƒ.
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Grajmy Panu 
– kol´dowanie w polskiej telewizji

Muzyczne spotkania wigilijne sà tradycjà w polskiej tele-
wizji, ale coraz cz´Êciej zapraszana jest na nie m∏odzie˝ nie-
pe∏nosprawna. Âwietnie przygotowana do wyst´pów na
scenie m∏odzie˝ swym talentem muzycznym zachwyca na
licznych imprezach kulturalnych w ca∏ej Polsce. Wielu z nich
uczy si´ i studiuje na kierunkach muzycznych, chocia˝ po-
ruszajà si´ z trudnoÊcià – cz´sto na wózkach inwalidz-
kich, sà niewidomi, majà powa˝ne problemy zdrowotne.
Zami∏owanie do muzyki i zapa∏ do pracy dajà im si∏´, by
znosiç trudy wielogodzinnych prób przed wyst´pami. Tym
razem trasa koncertowa wiod∏a z Ciechocinka przez  Mi´-
dzylesie, gdzie jednego dnia odby∏y si´ dwa koncerty dla
dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka, a˝ do Warszawy. W sa-
li im. Lutos∏awskiego przed kamerami m∏odzi artyÊci dali
pi´kny koncert, który wzruszy∏ widowni´, a z pewnoÊcià
poruszy równie˝ serca telewidzów.
Laureaci Ciechociƒskich Impresji Artystycznych i ich opie-
kunowie – Fundacja Pro Omnibus – w 2006 roku zostali
zaproszeni do Pa∏acu Prezydenckiego. Swym Êpiewem
przedstawicieli dyplomacji goszczàcych z wizytà u Marii
Kaczyƒskiej. A Pani Prezydentowa pami´ta o m∏odych ar-
tystach, nie tylko od Êwi´ta, poÊwi´ca im bardzo wiele uwa-
gi i zawsze znajduje prezenty i czas na wspólne rozmo-
wy. Ten koncert tak˝e odby∏ si´ pod patronatem Marii
Kaczyƒskiej. Pojawili si´ na nim, m.in. Pe∏nomocnik Rzàdu

ds. Osób Niepe∏nosprawnych Jaros∏aw Duda oraz ca∏y Za-
rzàd PFRON. Prezes Marian Leszczyƒski otrzyma∏ goràce
podzi´kowania za pomoc i serce okazywane m∏odzie˝y. 
MM∏∏ooddyycchh  ppiioosseennkkaarrzzyy  wwyysstt´́ppóóww  pprrzzyyggoottoowwaallii  jjaakk  zzaawwsszzee
nniieezzaawwooddnnii  AAnnddrrzzeejj  FFrraajjnnddtt  zz PPaarrttiittàà..

Dzia∏ania Fundacji  na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych Pro
Omnibus wspiera PFRON w ramach programu PARTNER
2006.  

WW kkoonncceerrcciiee  wwyyssttààppiillii::
AAlleekkssaannddrraa  DDaauukksszzeewwiicczz,,  AAnnnnaa  KKaarryyÊÊ,,  PPaattrryyccjjaa  MMaalliinnooww--
sskkaa,,  PPaawwee∏∏  NNooddzzaakk,,  KKrrzzyysszzttooff  SSaa∏∏aappaa,,  MMaarrcciinn  TTyyttkkoo,,  AAggaa--
ttaa  ZZaakkrrzzeewwsskkaa,,  AAlleekkssaannddrraa  GGuuddaacczz,,  EEwwaa  LLeewwaannddoowwsskkaa,,
BBaarrttoosszz  MMaarrttyynnóóww,,  ZZuuzzaannnnaa  OOssuucchhoowwsskkaa,,  NNaattaalliiaa  SSmmoo--
gguulleecckkaa,,  MMiilleennaa  WWiiÊÊnniieewwsskkaa,,  PPaauulliinnaa  ZZaalleeÊÊ,,  IIzzaabbeellllaa  
KKaacciiuubbaa..  
WWookkaalliissttoomm  ttoowwaarrzzyysszzyy∏∏aa  BByyddggoosskkaa  OOrrkkiieessttrraa  KKaammeerraall--
nnaa  ppoodd  ddyyrreekkccjjàà  MMaarrkkaa  CCzzeekkaa∏∏yy  zz uuddzziiaa∏∏eemm  PPiioottrraa  
SSaallaabbeerraa..  
MM∏∏ooddzzii  aarrttyyÊÊccii  pprrzzeekkaazzaallii  rreeddaakkccjjii,,  ii˝̋  pprraaggnnàà  ggoorrààccoo  
ppooddzzii´́kkoowwaaçç  mmuuzzyykkoomm  oorrkkiieessttrryy  zzaa  iicchh  sseerrddeecczznnàà  
ppoommoocc  ii wwssppaarrcciiee..

jk

Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych przekazuje ˝yczenia Êwiàteczne

W Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia w programie TVP I mo˝na b´dzie podziwiaç m∏odych zdolnych wo-
kalistów. W koncercie udzia∏ wzi´li laureaci wielu przeglàdów i konkursów piosenki osób niepe∏-
nosprawnych.



Pracownik socjalny – ka˝dego dnia wkracza w najtrudniej-
sze problemy ludzi, których przygniot∏y nieszcz´Êcia, cho-
roby, wypadki losowe. Bez wsparcia pracowników socjal-
nych, ich wra˝liwoÊci, wiedzy i doÊwiadczenia, ci´˝ko
rozwiàzaç wiele problemów  nawarstwiajàcych si´ w trud-
nych sytuacjach, wÊród rodzin ubogich, rodzin z ci´˝ko
przewlekle chorymi.  Dlatego ta cz´sto niedoceniana pra-
ca powinna spotykaç si´ z szacunkiem w∏adz i spo∏eczeƒ-
stwa. W∏aÊnie w Pile tak by∏o – podzi´kowania od w∏adz
i podopiecznych, kwiaty, odznaczenia, upominki za wysi-
∏ek, dobroç, za poÊwi´cenie cz´sto ca∏ego ˝ycia  w pracy
dla innych. S∏owa uznania znamienitych goÊci – od po-
s∏ów, senatorów  z przewodniczàcym Senackiej Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo∏ecznej Mieczyslawem Augustynem,
przedstawicieli PFRON, w∏adz samorzàdowych. 
Wiele podzi´kowaƒ i wyrazy szacunku dla trudnej pracy
pracowników socjalnych przekaza∏ Starosta Pilski Tomasz
Bugajski. 
S∏owa uznania i order  otrzyma∏ Powiat Pilski. Wielkopol-
ska Kapitu∏a Orderu RadoÊci dotychczas nagradza∏a tym
odznaczeniem ludzi zas∏u˝onych dla Êrodowiska osób nie-
pe∏nosprawnych. W tym roku po raz pierwszy nagrodzi∏a
„Powiat przyjazny Niepe∏nosprawnym“ – Powiat Pilski.
I znowu by∏ order – wr´czany tym razem przez osoby nie-
pe∏nosprawne, by∏ sok z cytryny i pasowanie starosty To-
masza Bugajskiego na rycerza Orderu RadoÊci przez pos∏a

Arkadego Fiedlera, Tomasza Paw∏owskiego i Joann´ Kow-
tun – cz∏onków Kapitu∏y (nasza kole˝anka redakcyjna otrzy-
ma∏a Order RadoÊci w 2003 roku).  Powiat Pilski ma czym
si´ pochwaliç: nowoczesne programy pomocy dla osób
niepe∏nosprawnych, realizowane w szko∏ach integracyj-
nych, warsztatach  terapii zaj´ciowej, domach pomocy
i Êwietlicach terapeutycznych, a tak˝e zak∏adach pracy chro-
nionej, zakladach aktywnoÊci zawodowej; tu zlikwido-
wano wi´kszoÊç barier i architektonicznych i mentalnych.
Przyk∏adem tego sà w∏aÊnie pracownicy socjalni, dzia∏acze
samorzàdowi jak Bogus∏aw Mikita z Rady Powiatu i po-
chodzàcy z tych terenów parlamentarzyÊci z senatorem
Augustynem na czele. Wreszcie pi´knym przyk∏adem, ˝e
bariery przestajà istnieç jest  Bartosz Martynów, najm∏od-
szy artysta Koncertu Kol´d i Pastora∏ek w Telewizji Polskiej,
pochodzàcy w∏aÊnie stàd, z pilskiego, który zachwyci∏ pu-
blicznoÊç pi´knym Êpiewem i radoÊcià.
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Dzieƒ Pracownika Socjalnego w Pile
Order RadoÊci dla Powiatu, podzi´kowania dla
pracowników  socjalnych

Senator Mieczys∏aw Augustyn Przewodniczàcy Komisji Rodziny i Polityki Spo∏ecznej Senatu RP

Pose∏ Arkady Fiedler i Starosta Pilski Tomasz Bugajski
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Kronika pilskich wydarzeƒ Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych



WARTO WIEDZIEå

15-lecie obchodzi znany w ca∏ej Polsce OÊrodek Rehabilitacyj-
no-Terapeutyczny dla Dzieci Niepe∏nosprawnych w ZamoÊciu.
Jego misja to „Wieloprofilowe i zintegrowane dzia∏ania edu-
kacyjno-zdrowotne na rzecz dziecka niepe∏nosprawnego i je-
go rodziny w celu zwí kszenia ich aktywnego uczestnictwa w˝y-
ciu spo∏ecznym“.
Odpowiadajàc na potrzeby rodziców dzieci z uszkodzeniem
mózgu, w 1991 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w ZamoÊciu powo∏ano do ˝ycia OÊrodek Rehabilitacyjno-Te-
rapeutyczny dla Dzieci Niepe∏nosprawnych, który w sierp-
niu 1992 roku przyjà∏ pierwsze dzieci. Dzia∏ania OÊrodka
stale wspó∏finansowa∏o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepe∏nosprawnym. Prowadzono intensywne szkolenia per-
sonelu oraz prace budowlane: poczàtkowo, w 1995 roku –
zaplecze rehabilitacyjne (sala gimnastyczna, hydroterapia z ba-
senem), aby nast´pnie w 2002 roku powi´kszyç OÊrodek
o przestronne sale terapii dziennej, sal´ wyk∏adowà i obser-
watoria oraz pokoje goÊcinne.
W listopadzie 1999 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepe∏nosprawnym, utworzy∏o NZOZ OÊrodek Rehabilitacyj-
no-Terapeutyczny dla Dzieci Niepe∏nosprawnych w ZamoÊciu,
przejmujàc ca∏kowicie jego finansowanie.
Z samej nazwy stowarzyszenia  wynika sposób jego dzia∏al-
noÊci – krok po kroku. Bo w∏aÊnie pomoc dzieciom z MPD
z dala od wielkich oÊrodków medycznych by∏a choç wa˝na,
to trudna do zorganizowania przez wiele lat.  Teraz sà tu kon-
ferencje naukowe, rehabilitowane sà dzieci na europejskim
poziomie. TToo  ooggrroommnnyy  ssuukkcceess,,  mm..iinn..  PPaannii  PPrreezzeess  MMaarriiii  KKrróóll,,
kkttóórreejj  eenneerrggiiaa  ii nniieeuuggii´́ttooÊÊçç  pprrzzyycczzyynnii∏∏yy  ssii´́  ddoo  tteeggoo  ssuukkcceessuu.
Prowadzone sà tu niezwykle interesujàce szkolenia,m.in.
o SSyysstteemmiiee  NNaauucczzaanniiaa  KKiieerroowwaanneeggoo, integrujàcego dzia∏ania
rehabilitacyjno-edukacyjno-spo∏eczne system ten  cechuje
holistyczne podejÊcie do dziecka z niepe∏nosprawnoÊcià
i jego rodziny oraz pe∏na, wieloprofilowa odpowiedê na
ich z∏o˝one potrzeby. Kierowanie procesem uczenia si´ dziec-
ka (sens Nauczania Kierowanego) oraz dost´pna wiedza neu-
rofizjologiczna i neuropsychologiczna stawiajà dziecko bar-
dziej w roli ucznia, ni˝ pacjenta (ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i zdrowotnymi). 
Organizacja ˝ycia dziecka i jego rodziny w ramach systemu
jest zbli˝ona do warunków normalnych. Jak ˝adne inne po-

dejÊcie, system Nauczania Kierowanego wp∏ywa pozytywnie
na jakoÊç ich ̋ ycia. W uj´ciu tradycyjnym w opiece nad dziec-
kiem niepe∏nosprawnym jest zaznaczony rozdzia∏ mi´dzy le-
czeniem/rehabilitacjà i naukà szkolnà/przedszkolnà. Na re-
habilitacj´ przychodzi ono z rodzicem do przychodni, potem
jedzie do poradni logopedycznej lub psychologicznej, lek-
cje ma w szkole lub (cz´Êciej) w domu – wszystko oddziel-
nie i nie rzadko w ró˝nych punktach miasta i – co najwa˝-
niejsze – przewa˝nie bez koniecznej wspó∏pracy mi´dzy
poszczególnymi specjalistami. Opcja nowoczesna, której przy-
k∏adem jest system Nauczania Kierowanego, ∏àczy te trzy ob-
szary opieki w formie zintegrowanego usprawniania, edu-
kacji i uspo∏eczniania dziecka w oÊrodku dziennym. Jedynym
warunkiem koniecznym do funkcjonowania dziecka w sys-
temie jest mo˝liwoÊç nawiàzania z nim kontaktu (rozumie-
nie poleceƒ). Po szkole/przedszkolu (pobycie w oÊrodku)
dziecko realizuje potrzeby emocjonalne w Êrodowisku ro-
dzinnym. Rodzicom pobyt dziecka w oÊrodku daje mo˝li-
woÊç prowadzenia normalnego trybu ˝ycia (praca zawo-
dowa, odcià˝enie od obowiàzku sta∏ej opieki, czas na
wypoczynek, etc.) 
Nauczanie Kierowane jest systemem nauczania i uczenia si´ –
nie jest wi´c terapià w tradycyjnym tego s∏owa znaczeniu.
Zak∏ada jednoczasowà i zintegrowanà nauk´ funkcji rucho-
wej (przemieszczania si´), samoobs∏ugi, porozumiewania si´
i opanowywanie programu przedszkolnego lub szkolnego. Wie-
dzie dziecko do mo˝liwie najwi´kszej dla niego niezale˝noÊci.
Wymaga obecnoÊci „prowadzàcych“ nauczycieli, grupy rówie-
Êniczej, rozumienia i stosowania funkcji regulujàcej mowy,
odpowiednich programów i u∏atwiajàcego nauk´ otoczenia
(m.in. meble Petˆ). System powsta∏ na W´grzech w latach czter-
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Krok za krokiem przez 
15 lat do sukcesu

Polacy w Newcastle



dziestych ubieg∏ego wieku i by∏ rozwijany przez Andrasa Petˆ,
lekarza i pedagoga oraz jego nast´pców. Wi´cej informacji
o systemie mo˝na znaleêç w publikacjach Stowarzyszenia.

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  oottrrzzyymmaa∏∏oo  wwiieellee  wwyyrróó˝̋nniieeƒƒ,,  mm..iinn..
– wyró˝nienie w I edycji Konkursu na Obywatelskà Inicjaty-

w´ Dziesí ciolecia w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono“
– I pierwsza nagroda „Pro Publico Bono“ w kategorii ochro-

ny zdrowia, pomocy spo∏ecznej i charytatywnej– 2004r. 
14 grudnia  2007 r. odby∏a si´ Konferencja „W poszuki-
waniu rozwiàzaƒ systemowych“ z okazji  15-lecia OÊrod-
ka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci  Niepe∏-
no-sprawnych w ZamoÊciu.
W programie konferencji zaprezentowano OÊrodek i jego
osiàgni´cia. Poruszono te˝ niezwykle istotne dla rehabilita-
cji kwestie budowy systemu wsparcia, rehabilitacji i orga-
nizacji opieki dla dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu
i ich rodzin, nad osobami z dysleksjà w Polsce, wspó∏cze-
sne kierunki kszta∏towania przestrzeni publicznych zuwzgĺ d-
nieniem potrzeb osób niepe∏nosprawnych, co dalej z do-
ros∏ym ̋ yciem osób z pora˝eniem mózgowym oraz Projekcja
filmu pt. „Organizacja systemu zintegrowanego wsparcia
dzieci i m∏odzie˝y  z uszkodzeniem mózgu i ich rodzin“ oraz
filmu „Krok za krokiem“. W konferwencji wzie∏o udzia∏ wie-
le znaczàcych postaci nauki rehabilitacji.
UroczystoÊci ubarwi∏ spektakl pt. „Pinokio“ w wykonaniu
Teatrzyku „Bajka“ – to wyst´p wychowanków OÊrodka. 

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  pprroowwaaddzzii  ddwwaa  wwttzz::
Warsztat w ZamoÊciu powsta∏ w 2003 roku dzi´ki wsparciu
PFRON i Urz´du Miasta ZamoÊç. Obejmuje terapià 30 osób nie-
pe∏nosprawnych z terenu powiatu zamojskiego ziemskiego
i grodzkiego, tomaszowskiego i krasnostawskiego. Prowadzi
terapi´ w 6 Pracowniach: animacji kulturalnej, gospodarstwa
domowego, plastyczno-modelarskiej, poligraficzno-kompu-
terowej, Êrodowiskowej i r´kodzie∏a artystycznego.
Warsztat wBi∏goraju powsta∏ w1999 roku dzí ki wsparciu PFRON
i Urz´du Miasta Bi∏goraj. Obejmuje terapià 45 osób niepe∏no-
sprawnych z terenu powiatu bi∏gorajskiego. Prowadzi terapí
w 9 Pracowniach: stolarskiej, animacji kulturalnej, gospodarstwa
domowego, plastycznej, poligraficzno-komputerowej, ceramicz-
nej, przyrodniczej, r´kodzie∏a artystycznego i wikliniarskiej. 

RREEAALLIIZZOOWWAANNEE  PPRROOJJEEKKTTYY
Program PARTNER we wspó∏pracy z PFRON
Projekty z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich: 
– „Krok za krokiem“– upowszechnianie modelu zintegrowa-

nego wsparcia dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej i ich
rodzin w Polsce i na Ukrainie (szkolenia, konferencja, mo-
nitoring, publikacja, filmy). 

– „Mo˝esz wi´cej“– udost´pnienie zintegrowanych dzia∏aƒ
psycho-spo∏ecznych dla m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej z Lu-
belszczyzny w Centrum Aktywizacji Spo∏ecznej w Zamo-
Êciu (funkcjonowanie CAS, Klubu Sobotniego i „Zielonej
Szko∏y“, plan wymiany m∏odzie˝y). 

KKrrookk  zzaa  kkrrookkiieemm  ww NNeewwccaassttllee

Projekt „POLACY W NEWCASTLE“ by∏ kontynuacjà wieloletniej
wspó∏pracy pomi´dzy Percyhadley Foundation i Stowarzy-
szeniem Pomocy Dzieciom Niepe∏nosprawnym „Krok za kro-
kiem“ w ZamoÊciu, ale w nowym obszarze wymiany m∏odzie-
˝y, wizyty polskiej niepe∏nosprawnej m∏odzie˝y w Newcastle.
Jego celem by∏o umo˝liwienie m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej
(z mózgowym pora˝eniem dzieci´cym, na wózkach inwa-
lidzkich) wspólnego poznawania warunków ˝ycia i ró˝no-
rodnoÊci kulturowej w krajach Unii Europejskiej. Badaniu i po-
równaniu zosta∏y poddane nast´pujàce aspekty ˝ycia:
dost´pnoÊç architektoniczno – techniczna, edukacja, zdrowie,
sport, kultura, zatrudnianie. Odbywa∏y si´ zaj´cia praktycz-
ne, dyskusje, wizyty – ro˝ne formy aktywnoÊci spo∏ecznej,
w wyniku których m∏odzi ludzie uczà si´ od siebie nowych
umiej´tnoÊci. W wymianie uczestniczyli równie˝ po obu stro-
nach terapeuci i wolontariusze. Rozwiàzania w zakresie syste-
mowego wsparcia osób niepe∏nosprawnych z Newcastle we
wszystkich obszarach: edukacji, rehabilitacji, zatrudnianiu, do-
st´pnoÊci sportu i rekreacji sà budujàcym przyk∏adem i wzo-
rem do naÊladowania.Najwi´ksze bariery dla osób na wóz-
kach inwalidzkich stwarza transport lotniczy, jednak˝e
rozwiàzania organizacyjne na lotniskach w Amsterdamie i New-
castle sà zdecydowanie lepsze od naszych rodzimych.
Korzystajàc ze zdobytej wiedzy i doÊwiadczenia z 15-letnie-
go funkcjonowania, stowarzyszenie prowadzi szkolenia, ostat-
nio pt.: „Podstawowe za∏o˝enia, zasady i metodyka wielo-
profilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem
mózgu w systemie Nauczania Kierowanego“ oraz Kurs do-
skonalàcy z zakresu rehabilitacji medycznej dla lekarzy i in-
nych specjalistów (www.cmkp.edu.pl). 
Zosta∏y wydane materia∏y pomocnicze, takie jak: informa-
tory, poradniki, materia∏y konferencyjne. Mo˝na si´ z nimi
zapoznaç na stronie stowarzyszenia: www.spdn.pl
Wszystkim dzia∏aczom Stowarzyszenia, pracownikom WTZ,
OÊrodków Rehabilitacyjnych sk∏adamy serdeczne gratulacje
z okazji Jubileuszu, dzi´kujàc za prac´ jakà wykonali dla
dobra dzieci niepe∏nosprawnych w ca∏ym kraju.

WARTO WIEDZIEå
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