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Gdybym w odpowiednim miejscu i czasie nie 
podjął decyzji, żeby pokonać samego sie-

bie, nie byłoby nie tylko mnie takiego, jakim 
jestem dzisiaj, ale nie byłoby przede wszystkim 
Integracji. Po 20 latach widzę, że była to moja 
najlepsza decyzja z tamtego okresu, czyli poło-
wy lat 90. ubiegłego wieku. 

I nie znałem wtedy Claude’a M. Bristola, ale w pełni zgadzam się 
z nim, że „to myśl jest pierwotnym źródłem wszelkiego bogactwa, 
wszelkich zdobyczy materialnych, genialnych odkryć, wynalaz-
ków, innowacji i w ogóle – wszystkich możliwych osiągnięć”. 

Gdyby nie ta najważniejsza i wręcz genialna myśl o powołaniu do 
życia Integracji, to byłbym w tym samym miejscu, w jakim jest 
człowiek, który nie potrafi zaryzykować i podjąć decyzji na rozdro-
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żu swojego życia. Nie chcę powiedzieć, że byłbym nikim bez Inte-
gracji, ale na pewno byłbym w innym miejscu… Z całą pewnością 
cieszę się, że nie jestem człowiekiem, który, nie podejmując decyzji 
w odpowiednim czasie, głęboko tego potem żałuje. Czasu nie jeste-
śmy w stanie cofnąć. Czas płynie nieubłaganie szybko i nie mamy 
wyjścia, gdyż z decyzjami musimy wstrzelić się w odpowiedni mo-
ment swojego życia. 

Bardzo często spotykam się z osobami w podobnej do mojej sytu-
acji i słyszę pytanie, jak zaakceptować swoją niepełnosprawność 
w obliczu tylu barier – nie tylko architektonicznych – które stają 
na naszej drodze? Konfucjusz pisał, że najsilniejszym wojownikiem 
jest ten, kto pokonał samego siebie. Kto patrząc na możliwości, 
a nie na ograniczenia potrafi odnaleźć się w rwącym nurcie życia. 
Jednak żeby dojść do celu, trzeba nie tylko wykonywać swoją pra-
cę, ale zrobić też, jak mawiał Dean Breggs, coś ekstra. Nie wahać 
się dać z siebie nieco więcej, bo ta drobna różnica jest warta całej 
reszty.

Integracja ma dzisiaj 20 lat. Kiedy ją zakładałem, miałem 28 lat. 
Byłem już wtedy 12 lat na wózku… I patrząc 
z perspektywy tych ostatnich dwóch dekad, 
choć nie zawsze było łatwo, to z nikim nie za-
mieniłbym się na moje życie. redaktor naczelny
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Banki bez barier 
26 sierpnia br. Związek Banków Polskich (ZBP) i Fundacja 
Integracja podpisały porozumienie w sprawie wspólnych 
działań na rzecz poprawy jakości obsługi osób z niepełno-
sprawnością przez sektor bankowy. 
ZBP od wielu lat współpracuje ze środowiskami reprezentu-
jącymi osoby z niepełnosprawnością, czego efektem było 
m.in. powołanie zespołu ds. obsługi osób z niepełnospraw-
nościami przez banki przy ZBP. We współpracy z ZBP Inte-
gracja przygotowała nową odsłonę serwisu finansebez- 
barier.pl. Zapraszamy!  (af, niepełnosprawni.pl) 

Sejm przegłosował. PFRON uratowany
434 posłów głosowało 29 sierpnia 2014 r. w Sejmie za przy-
jęciem projektu nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do-
tyczącej zachowania dotychczasowego statusu Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 1 stycz-
nia 2015 r. miały wejść w życie przepisy zmieniające zasady 
funkcjonowania PFRON. 
– Chodzi o utrzymanie stabilnego systemu zarządzania środka-
mi PFRON, co wymaga zachowania osobowości prawnej Fun-
duszu i jego organów, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej – tłuma-
czył poseł Sławomir Piechota (PO).  (br, niepełnosprawni.pl).

Zmarł Eugeniusz Wilczyński
22 sierpnia br. po ciężkiej chorobie zmarł Eugeniusz 
Wilczyński – wielki przyjaciel organizacji pozarządo-
wych, ale nade wszystko osób z niepełnosprawno-
ścią. Z wykształcenia historyk, pracował m.in. w In-
stytucie Kardiologii w Warszawie, w ZUS, a od 1994 
r. w PFRON, gdzie przez wiele lat był Dyrektorem 

Wydziału Realizacji Programów PFRON. 
10 dni przed śmiercią został odznaczony przez Prezydenta 
RP Złotym Krzyżem Zasługi.  (pp, niepelnosprawni.pl)

W PRAWIE

Prezydent podpisał Ustawę o rencie socjalnej
Zgodnie z podpisaną 26 sierpnia br. nowelizacją Ustawy o rencie socjalnej, 
aby uzyskać rentę, nie będzie trzeba przebywać na terytorium Polski, 
a jedynie mieć w Polsce miejsce zamieszkania. Przysługuje ona osobie 
pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia spraw-
ności, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub przed ukoń-
czeniem 25. roku życia w trakcie nauki. (PAP, niepełnosprawni.pl)

Karty parkingowe być może ważne do 30 czerwca?
30 listopada 2014 r. mają utracić ważność stare karty parkingowe. Z infor-
macji uzyskanych przez Integrację wynika, że „w kręgach rządowych trwa 
dyskusja dotycząca wydłużenia ich ważności.” „Rozważany jest 30 czerw-
ca przyszłego roku” – powiedział Integracji poseł Sławomir Piechota. Po-
tencjalne zmiany wymagają nowelizacji ustawy.  (br, niepełnosprawni.pl)

Życie po karierze 
Program Rozwoju Kariery Dwutorowej Olim-
pijczyków, zainaugurowany 5 września br.
przez Fundację Opus Sport, ma pomóc spor-
towcom odnaleźć się w życiu po zakończeniu 
kariery, m.in. przez program staży. Dzięki fun-
dacji współpracę z Eurowind Holding SA pod-
jęła wielokrotna medalistka zimowych Igrzysk 
Paraolimpijskich Katarzyna Rogowiec. Wśród 
innych beneficjentów są: lekkoatletka Anna 
Jesień i szermierz Zbigniew Wyganowski.  (PAP, 
niepełnosprawni.pl) 

Bezpieczne drogi 
9 września 2014 br. w Ambasadzie Brytyjskiej 
w Warszawie Fundacja im. Mariana Bublewicza 
zainaugurowała kampanię Golden Rules. Do 
zbioru 10 zasad, którymi powinien kierować się 
użytkownik drogi, w Polsce dodano kolejne:  
„Pieszy zawsze pierwszy” oraz „Nie parkuję na 
kopercie” – tę drugą z inicjatywy Integracji. 
– Najważniejsze jest to, abyśmy mieli świado-
mość, że miejsca oznaczone „kopertą” są dla 
tych, którzy ich potrzebują, aby dojechać do 
pracy, szkoły czy instytucji – podkreślił pod-
czas spotkania Piotr Pawłowski, prezes Inte-
gracji. (mr, niepełnosprawni.pl) 

W PFRON

W ŚWIECIE FINANSÓW

Sonda
niepelnosprawni.pl

Czy reagujesz, gdy widzisz,  
że „kopertę” zajmuje osoba  
do tego nieuprawniona? 

W lipcu 
zapytaliśmy internautów:

liczba odpowiedzi: 623

32%

18%

14%

14%

1%

Tak, zwracam uwagę 
łamiącym prawo 

Nie, bo to i tak nic nie da 

Nie, od tego są policja 
i straż miejska

Tak, zgłaszam to 
odpowiednim służbom

Nie widuję takich sytuacji

Nie, bo i mnie się to zdarza 

21%

Wyjazdowe posiedzenie
W dniach 4–5 września br. obradowali 
podczas posiedzenia wyjazdowego Peł-
nomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław 
Duda (na zdj. przemawia), Zarząd PFRON (Teresa Hernik, 
Prezes Zarządu, Janusz Wesołowski, Z-ca Prezesa ds. fi-
nansowych, i Marcin Horyń, Z-ca Prezesa ds. programo-
wych), Rada Nadzorcza PFRON oraz Krajowa Rada Konsul-
tacyjna. Obrady obejmowały plany i zadania związane 
z założeniami dot. zmian w systemie wspierania osób 
z niepełnosprawnością.  (as, inf. wł.)

W NGO
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MŚ w parakolarstwie: Polacy z siedmioma medalami! 
Siedem medali, w tym dwa złote, wywalczyli polscy kolarze na zakończonych  
1 września 2014 r. Mistrzostwach Świata w Parakolarstwie, rozgrywanych w ame-
rykańskim Greenville. Na najwyższym stopniu podium w czempionacie globu sta-
nęli: Renata Kałuża w wyścigu ze startu wspólnego (kat. H3) oraz Rafał Wilk (H4) 
w jeździe indywidualnej na czas. Renata Kałuża zdobyła także brązowy medal 
w wyścigu na czas. Dwoma srebrnymi medalami może się pochwalić Anna Har-
kowska. Brązowe medale zdobyli Arkadiusz Skrzypiński i tandem: Michał Ładosz  
i Marcin Polak.  (al, niepelnosprawni.pl) 

Mecz otwarcia dla wszystkich kibiców
30 sierpnia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Cere-
monia Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej. Wśród dopingu-
jących Polaków nie zabrakło kibiców z niepełnosprawnością ruchową, 
którzy byli niezwykle zadowoleni i z przebiegu imprezy, i swojego kom-
fortu. Stadion Narodowy w Warszawie to jeden z najlepiej przystoso-
wanych obiektów sportowych w Polsce.  (mr, niepełnosprawni.pl)

Czas Olimpiad Specjalnych
Od 23 do 26 sierpnia w Bydgoszczy trwały X Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olim-
piad Specjalnych. Na jubileuszowe igrzyska przyjechało ponad 1000 zawodniczek 
i zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z 18 regionalnych oddziałów 
Olimpiad Specjalnych Polska. Dwa tysiące sportowców, w tym 85-osobowa nasza 
reprezentacja, wyruszyło na trwające od 13 do 21 września Europejskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które rozpoczęły się w Antwerpii. Honorowy pa-
tronat nad Olimpiadami Specjalnymi objęła 
Pierwsza Dama RP, Anna Komorowska, która 
kibicuje naszym sportowcom rywalizującym 
w Holandii.  (PAP/af). 

Korona dla Julii
Julia Torla, tegoroczna 
maturzystka ze Stalowej 
Woli, została Miss Polski 
2014 na Wózku. Zdobyła 
także tytuł Miss Publicz-
ności. Na pierwszą wice-
miss wybrano Beatę Jało-
chę, która otrzymała 
również tytuł Miss Popu-
larności. Drugą wicemiss 
została Monika Florczuk, 
natomiast Aleksandrze 
Karpińskiej przyznano ty-
tuł Miss Foto. Finał konkursu, organi-
zowanego przez Fundację Jedyna 
Taka, odbył się 16 sierpnia w Amfite-
atrze im. Michaela Jacksona na war-
szawskim Bemowie. Więcej na s. 26- 
-27.  (af, niepełnosprawni.pl)

„Integracja Ty i Ja” 
Na 11. Europejskim Festiwalu Filmo-
wym „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie 
widzowie obejrzeli od 2 do 6 wrze-
śnia  br.  produkcje m.in. z Estonii, Iranu 
i Polski. Statuetki Motyla 2014 zdobyły 
filmy: Pozwól kochać, pozwól marzyć 
Moniki Nawrot i Dominika Górskiego 
(dokument), Chce się żyć Macieja Pie-
przycy (film fabularny), Kertu – miłość 
jest ślepa Ilmara Raaga (Nagroda Pu-
bliczności) i Kaczka dziwaczka Zespołu 
„Akcja-Animacja” ZSSSTO ze Szczecin-
ka.  (mr, inf. prasowa)

Za 4 lata dostępna połowa 
programów telewizyjnych
2 września w Sejmie odbyła się konfe-
rencja „Telewizja dostępna dla wszyst-
kich”. Jednym z tematów dyskusji był 
przygotowany przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
projekt ustawy, która zobowiązuje 
nadawców do Polsce do zwiększenia 
do 2018 r. wymiaru emisji programów 
z dostosowaniami do 50 proc. łączne-
go czasu emisji. Jednym z dostosowa-
nych programów jest „Misja Integra-
cja” emitowana w każdą sobotę 
i niedzielę o godzinie 9:04 na antenie 
TVP Regionalna. Więcej na s. 50-51 
i 58.  (af, niepełnosprawni.pl) 

W SPORCIE

W KULTURZEW BIZNESIE

EURO-LIFT w Kielcach 
Na odbywających się od 22 do 24 paź-
dziernika br. Targach EURO-LIFT prezen-
towane zostaną aktualności dotyczące 
branży producentów dźwigów i wind. 
W tym roku zdecydowaną większość 
wystawców będą stanowiły firmy  zagra-
niczne, m.in. z Niemiec, Włoch, Turcji, 
Chin, a także z Korei. Targom towarzyszą 
specjalistyczne spotkania, m.in. na te-
mat dostępu osób z niepełnosprawno-
ściami do nieruchomości oraz przezna-
czonych dla nich wind w tzw. starym 
budownictwie.  (af, inf. prasowa). 

Targi Rehabilitacja 2014
Od 18 do 20 września br. w Łodzi 
potrwają Międzynarodowe Targi 
Sprzętu Rehabilitacyjnego Rehabili-
tacja 2014. To największy w Polsce 
przegląd oferty branżowej. Nowo-
czesny sprzęt i wyposażenie dla 
szpitali, ośrodków rehabilitacji, sa-
natoriów, uzdrowisk i centrów me-
dycyny sportowej zaprezentuje aż 
216 firm z ośmiu państw. 
Na uczestników Targów czeka sze-
reg ciekawych seminariów i konfe-
rencji.  (mr, inf. prasowa)

Lekkoatletyczne ME: deszcz medali dla Polaków
Polscy lekkoatleci wrócili z Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych z 31 me-
dalami. Biało-czerwoni wywalczyli w walijskim Swansea (19–23 sierpnia 2014 r.) 
sześć złotych krążków, 15 srebrnych i 10 brązowych. Pozwoliło to polskiej repre-
zentacji zająć 8. miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Bezkonkurencyjni 
byli Rosjanie (41–29–18), następna w kolejności Ukraina (17–8––18) oraz Wielka 
Brytania (16–19–17).  (al, niepelnosprawni.pl) 
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Wielka Gala Integracji 6 listopada 2014 roku
W tym roku po raz pierwszy Wielka Gala Integracji zostanie zorganizo-
wana już 6 listopada. Zmieni się także miejsce wydarzenia – remonto-
waną Salę Kongresową zastąpi warszawska Arena Ursynów. Podczas 
tegorocznej Gali wystąpią: Dorota Osińska, Monika Kuszyńska oraz ze-
spół Enej. Patronat honorowy nad Galą objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Uroczystość organizowana przez Integrację podsumo-
wuje roczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Podczas 
Gali przyznawany jest Medal Przyjaciel Integracji osobom i instytucjom, 
które działają na rzecz środowiska nie z formalnego obowiązku, lecz 
z chęci budowania społecznej integracji.  (af, inf. własna) 

„Płytka wyobraźnia” 
podbiła internet
8 sierpnia w serwisie allegro.pl 
ukazała się oferta fikcyjnej fir-
my Bravurex – producenta  
olejku do opalania Szacun Tro-
pików. Żartobliwa reklama, od-
wołująca się do stereotypów 
dotyczących męskich zacho-
wań na plaży, była elementem 
kampanii „Płytka wyobraźnia 
to kalectwo”. 
Oferta w błyskawicznym tem-
pie stała się hitem internetu, 
w ciągu kilku dni zyskując pra-
wie 0,5 mln (!) odsłon. O kam-
panii donosiły najważniejsze 
media krajowe, a jeden z por-
tali nazwał ją „najlepszą polską 
kampanią społeczną”. Jej kon-
tynuację, reklamę kąpielówek 
Jumbo, obejrzało ponad 60 
tys. internautów (mr, niepeł-
nosprawni.pl) 

Wybierz 
Człowieka bez barier 
Jeszcze tylko do 3 paździer-
nika czekamy na zgłoszenia 
do konkursu „Człowiek bez 
barier 2014”, organizowane-
go przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. To już XII edycja kon-
kursu, dzięki któremu nagradzamy osoby z niepełnosprawnością, 
szczególnie wyróżniające się społeczną aktywnością, zaangażowa-
niem i postawą stanowiącą przykład dla innych oraz motywacją do 
przełamywania barier w życiu codziennym. 
Zgłoszenia kandydatów można przesłać pisemnie na adres: Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1; 00-162 Warszawa, z do-
piskiem „Konkurs Człowiek bez barier” lub w wersji elektronicznej na 
adres: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: 
Konkurs Człowiek bez barier. (mr, inf. prasowa) 

Wystawy dostępne dla wszystkich
W sierpniu br. w Muzeum Historii Żydów Polskich grupa audytorów 
Integracji sprawdzała dostępność dla wszystkich odbiorców wystaw 
przygotowywanych przez Muzeum. Wśród audytorów były osoby 
z różnymi niepełnosprawnościami, współpracujący z edukatorami 
i przewodnikami Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzięki ich cennym 
wskazówkom pracownicy Muzeum będą mogli w ciekawy sposób 
przekazać wiedzę wszystkim odwiedzającym.  (jab, integracja.org) 

Konkursy na aplikacje
Integracja i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają 
do wzięcia udziału w konkursach na najlepszą aplika-
cję mobilną dla osób z niepełnosprawnością i najle-
piej dostosowany serwis instytucji kultury lub wyda-
rzenia kulturalnego, finansowany ze środków 
publicznych. 
Zgłoszenia do II edycji „Aplikacji bez barier” oraz  
I odsłony konkursu „Serwisu www bez barier” przyj-
mujemy do 10 października pod adresami (odpo-
wiednio): aplikacje@integracja.org oraz dostępne@
integracja.org). Więcej informacji: 
www.integracja.org (łd, inf. własna) 
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Szkolimy pracowników uczelni
Integracja przeprowadziła szkolenie w Wyższej Szkole Menedżerskiej 
w Warszawie. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy działu sekcji 
spraw bytowych i osób z niepełnosprawnością oraz przedstawiciele 

administracji domu studenckiego 
uczelni. Tematem szkolenia (teore-
tycznego i praktycznego) była „Ob-
sługa osób/studentów z niepełno-
sprawnością”. Pracowników uczelni 
najbardziej zaciekawiły kwestie do-
tyczące komunikacji z osobami 
z niepełnosprawnościami oraz sku-
tecznej pomocy osobom niewido-
mym.  (jab, integracja.org) 

„Misja Integracja” 2 x w tygodniu!
Od 6 września zapraszamy na dwa premierowe od-
cinki „Misji Integracja” w tygodniu. Program będzie 
emitowany w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 
9:04 na antenie TVP Regionalna. Dodatkowo po-
wtórkę sobotniego odcinka będzie można zoba-
czyć we wtorek o 8:37, a niedzielnego – w czwar-
tek o 8:37. (jab, integracja.org). 
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Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 
Fundacja Integracja, 
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, 
tel.: 22 530 65 70, 831 85 82, 
faks: 22 635 11 82, 
e-mail: redakcja@integracja.org
www.integracja.org

REDAKCJA  
redaktor naczelny Piotr Pawłowski 
sekretarz redakcji Agnieszka Sprycha 
listy Janka Graban 

dziennikarze Agnieszka Fiedorowicz, Mateusz Różański 
Centrum Integracja Ewa Szymczuk
opracowanie graficzne Adriana Herbut
korekta Ewa Kniaziołucka

WSPÓŁPRACOWNICY  
Joanna Adamska, o. Bernard, Krzysztof Chwalibóg,  
Artur Kowalczyk, Dorota Próchniewicz, Beata Rędziak, 
Anita Siemaszko,  Piotr Stanisławski, Damian Szymczak,  
Anita Wawrzyńczak
 
REKLAMA  
Łukasz Bednarski, tel.: 519 066 476  
e-mail: reklama@integracja.org

DYSTRYBUCJA, REKLAMACJE WYSYŁKI  
Centrum Dystrybucji Quad/Graphics Sp. z o.o., 
ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków, 
Infolinia: 22 336 70 09; 22 336 73 21. 
Magdalena Nożykowska,  
e-mail: magdalena.nozykowska@quadgraphics.pl;  
tel.: 22 336 71 06 

DRUK  
Quad/Graphics Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120,  
07-200 Wyszków 

OBSŁUGA INTERNETOWA

„INTEGRACJĘ” WSPIERA

Projekt współfinansowany   
ze środków                                

PARTNER

NAKŁAD 30 000 egz. 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania, zmiany tytułów 
i redagowania tekstów. 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Copyright © Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 2014. 

Przedruk tylko za zgodą Wydawcy.

Zaloguj się do aplikacji 
Citi Mobile, zeskanuj kod 

i przekaż 5 zł na cele statutowe Integracji.

Znajdź nas na Facebooku
www.facebook.pl/integracja

oraz na Twitterze
@Niepe_pl

Zamów już dziś!

„Integracja” 
z dostawą
do domu!

Możesz pokryć koszty przesyłki... 
(27 zł za 6 kolejnych numerów)

Możesz dołączyć 
do Paczki Integracji!

(20 zł za min. 25 egz. jednego numeru)

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty 
pojedynczych „Integracji” lub dołączenia 

do wyjątkowego grona naszych wolontariuszy 
dystrybuujących pismo,  

czyli do PACZKI INTEGRACJI.
Zgłoszenia: 

magdalena.nozykowska@quadgraphics.pl
tel. 22 336 70 09

Więcej informacji: niepelnosprawni.pl 
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listy Czytelników

Fakty i opinie )

) Bez taryfy ulgowej

Moje dzieciństwo przypadło na końcówkę lat 80. i po-
czątek 90. Kiedy się urodziłem, rodzice zauważyli, że 
mam problem z siadaniem i od razu zaczęli działać, ale 
lekarze w Katowicach dopiero po dwóch latach stwier-
dzili dziecięce porażenie mózgowe. Miałem operację 
w Krakowie i od tego momentu zaczęła się rehabilitacja, 
wyjazdy, turnusy, hipoterapia, basen itp. 

Do przedszkola zawoziła mnie mama samochodem. 
Miałem bardzo dobrą przedszkolankę, ponieważ zawsze 
pomagała, tłumacząc mamie, co powtórzyć na drugi 
dzień, a wiadomo, że wszystko robiłem wolniej. Wczesne 
dzieciństwo miałem fajne. Chociaż musiałem często wy-
jeżdżać na rehabilitację, to kolegów i koleżanki w swoim 
otoczeniu miałem dobrych, nigdy nie byłem odtrącany, 
chociaż musiałem poświęcać na wszystko więcej czasu 
niż rówieśnicy. Oni mogli biegać, a ja musiałem tylko 
ćwiczyć. O żadnych ulgach i przywilejach dla osób nie-
pełnosprawnych nie mieliśmy pojęcia, ponieważ miesz-
kaliśmy na wsi – nawet gdy jeździliśmy do szpitala do 
Krakowa, to rodzice kupowali dla mnie bilet. 

Kiedy przyszedł czas szkoły, poszedłem do wiejskiej 
podstawówki. Mama znów mnie zawoziła i przywoziła. 
Jeżdżenie autobusami było wtedy niemożliwe ze wzglę-
du na schody do wejścia. Na lekcje byłem wnoszony 
przez mamę do klasy na pierwszym piętrze. Byłem 
uczniem średnim. Nie miałem żadnego talentu arty-
stycznego. Najlepiej szła mi historia i religia. Zacząłem 
rzadziej wyjeżdżać na rehabilitację, ponieważ nauki 
było coraz więcej. Ale i tak wymagało to od całej rodziny 
wielkiego wysiłku, bo wszędzie trzeba było dojechać na-
wet po 30 km w jedną stronę. Brałem książki do samo-
chodu i czasie jazdy się uczyłem. W szkole nie miałem 
taryfy ulgowej ze względu na niepełnosprawność i chy-
ba nie chciałem jej mieć. 

W gimnazjum zacząłem jeździć sam autobusem do 
szkoły, ale zaczęły się inne problemy, byłem wyśmiewa-
ny przez kolegów, dokuczali mi na każdym kroku, a na-
uczyciele jakby tego nie widzieli. Gimnazjum uznaję 
z jednej strony za czas stracony, ale z drugiej – dostałem 
dobrą lekcję, że jako niepełnosprawny muszę być 
w czymś lepszy, aby stawić czoła życiowym wyzwaniom. 
Dziś jestem po studiach, mam pracę, swoje pasje i miej-

sce na ziemi. Jestem bardzo wdzięczny Rodzicom za to, 
co dla mnie zrobili. Bez ich pomocy nie pokonałbym 
tylu barier.

Krystian Cholewa, woj. opolskie

u Od Redakcji: „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”! 
Wielka siła rodzi się z wielkiej słabości. 
W historii Pana Krystiana pozornie nie ma tragedii, ale naj-
trudniej żyć codziennością i wytrwale realizować swoje 
życiowe cele. Z okazji ćwierćwiecza wolności Rzeczypo-
spolitej zachęcamy do przeglądu swojego prywatnego 
konta zysków i strat. Piszcie do nas!

) Fałszywa inwalidka?

Wynajmuję mieszkanie małej firmie księgowej. Prze-
stali płacić należności i otrzymali wypowiedzenie. Ter-
min upływa, a w mieszkaniu zadomowiła się na dobre 
księgowa i mieszka z rodziną bez mojej zgody. Za to po-
informowała mnie, że ma zaświadczenie o inwalidztwie 
i nic jej nie zrobię. Wiedziałem od początku, że tam pra-
cowała i że ma problemy ze zdrowiem, ale o inwalidz-
twie nigdy nie było mowy. Mam dość poważne przy-
puszczenie, że posługuje się fałszywym zaświadczeniem 
o niepełnosprawności. Nie chce mi pokazać tego doku-
mentu z bliska. Czy istnieje rejestr takich osób, aby to 
sprawdzić? Oczywiście nie chcę znać przyczyn, stopnia 
inwalidztwa itp. Proszę tylko o sprawdzenie, czy pani 
ma aktualne orzeczenie. Mogę podać jej imię i nazwi-
sko. Nie znam tylko jej miejsca zameldowania, bo zado-
mowiła się u mnie. Proszę o pomoc. 

Kamil S. z woj. kujawsko-pomorskiego

u Od Redakcji: Nie ukrywamy, że zaleciało (i to z obu 
stron) klimatem książki G. Orwella Rok 1984 ( jeśli ktoś nie 
zna, polecamy!). Oczywiście nikt Panu Kamilowi oczekiwa-
nej informacji podać nie może, bo mamy inne czasy – i całe 
szczęście. Ale jeśli Pan wynajmował swoje mieszkanie le-
galnie, to ma prawo wystąpić o eksmisję i już! Poza tym 
jeżeli umowa była na firmę księgową, to pani mieszka bez-
prawnie. Kwestią żenującą w tym jest wykorzystywanie 
niepełnosprawności (nieważne: prawdziwej czy udawanej). 

Jesień wielu kojarzy się ze smutkiem, a nie powinna. Nie bójmy się jej. Daje przecież 
okazję do zbierania plonów, analizy dokonanych działań i układania scenariuszy na dalszą 
drogę, jaka ciągle przed nami… A w górach już jesień, / Płomienne kolory, / A w górach 
już jesień, / I spokój na progu. / A w górach już jesień, / I śpieszne odloty, / Pożegnań 

czas... A potem powroty… Ciekawe, kto pamięta tak piosenkę napisaną  
20 lat przed powstaniem Integracji? Świat istniał przed nami i będzie istniał po nas.  
Nie marnujmy swego czasu i to obojętnie na porę roku! Odwagi i otuchy do życia!
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listy Czytelników

Fakty i opinie)

Przywołany autor książki napisał m.in. „W grze, jaką prowa-
dzimy, nie możemy odnieść zwycięstwa. Ale niektóre prze-
grane są mimo wszystko lepsze od innych…”.

) Przekwalifikowanie

Mój przyjaciel mieszkający w Poznaniu uległ w zeszłym 
roku nieszczęśliwemu wypadkowi, niestety, w jego wyni-
ku nie jest w stanie pracować w dotychczasowym cha-
rakterze. W trakcie wypadku doznał m.in. wielomiejsco-
wych poparzeń, czego skutkiem jest konieczność 
prowadzenia poza rehabilitacją ruchową zabiegów pla-
stycznych ciała i przeszczepów skóry. Mimo wszystko 
kolega się nie załamał i chciałby pójść na kurs gotowa-
nia, dzięki czemu mógłby zacząć nową karierę. Myśli 
o rozwoju w innym kierunku niż wskazuje jego dotych-
czasowa praca. 

Czy istnieją możliwości dofinansowania szkolenia prze-
kwalifikującego, np. kursu gotowania? 

Dane autora do wiadomości redakcji

u Od Redakcji: Czy kolega powinien wybrać akurat taki, 
a nie inny zawód? Tego nie wiemy. Najlepiej w takiej sytu-
acji zaufać specjalistom ds. zatrudnienia. Na pewno praca 
jest wskazaną drogą do samodzielnego życia.
Ważne, aby się nie poddawać. Pytać, próbować… aż do 
skutku! 
Polecamy m.in. kontakt do Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział Fundacji 
Aktywizacja w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok. 101, tel. 
kom. 511 944 261, e-mail: poznan@idn.org.pl

) Na wagę samodzielności 

Chcę zapytać o nakrętki. Czy zbierają je jeszcze Pań-
stwo na wózki dla osób niepełnosprawnych? Jak wyglą-
da procedura zbierania? Jeżeli chcielibyśmy zbierać na-
krętki, to gdzie mamy je dostarczać? Czy są takie miej-
sca i jak to się odbywa?

Pani Ania H. z woj. mazowieckiego

u Od Redakcji: Temat powraca, więc wyjaśniamy, że 
działania Integracji skupiają się na informacji, edukacji oraz 
aktywizacji zawodowej, które realizowane są m.in. poprzez 
sieć Centrów Integracja w kilku miastach naszego kraju. 
Wydajemy też magazyn „Integracja”, redagujemy portal-
niepelnosprawni.pl, realizujemy program TV oraz prowa-
dzimy inne działania promujące osoby z niepełnosprawno-
ścią. Natomiast jako pracownicy zbieramy zakrętki 
i przekazujemy je bratniej organizacji, która pomogła 
w ten sposób wielu potrzebującym. Jest to Żoliborskie 
Stowarzyszenie – Dom Rodzina Człowiek. Adres: „Pub Ża-
gielek”, ul. Wybrzeże Gdyńskie 1, 00-531 Warszawa, tel.: 
694 961 846 lub e-mail: pomoc@dom-rodzina-czlowiek.
org. Podpowiadamy też, aby szukać podobnych miejsc 
najbliżej miejsca zamieszkania. Jest to jeden z wielu do-
brych sposobów osobistego zaangażowania się w cenną 
inicjatywę, którą widzimy wokół siebie.

PACZKA INTEGRACJI
Drodzy Przyjaciele Integracji! 

Wszystkich zainteresowanych PACZKĄ INTEGRACJI, a także pojedynczymi egzemplarzami prosimy o kontakt:
tel.: 22 336 70 09; e-mail: paczkaintegracji@integracja.org; magdalena.nozykowska@quadgraphics.pl
NUMER KONTA WYSYŁKOWEGO: 98 1370 1037 0000 1706 4020 9711

Więcej o PACZCE INTEGRACJI: www.integracja.org

Jest nam niezmiernie miło, że grupa osób, organiza-
cji i instytucji zamawiających bezpłatny magazyn 
„Integracja” stale się powiększa. Miło nam poinfor-
mować, że w ramach nawiązanej współpracy  
do grona naszych dystrybutorów dobrej woli 

dołączyły: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Funda-
cja Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Fundacja 
Fuga Mundi. Już wkrótce „Integracja” pojawi się też 
w wybranych warszawskich uczelniach wyższych. 
Zachęcamy do przystąpienia do Paczki Integracji.

Czekamy na Wasze listy
Piszcie na adres redakcji: „Integracja”, 
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa 
e-mail: janka.graban@integracja.org
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Mirosław Piklikiewicz, niepełno-
sprawny przewodnik tury-

styczny z Leszna, sprawnie porusza 
się po internecie. Gdy pijemy kawę 
w redakcji, wchodzi za pomocą tele-
fonu na portal newsowy, sprawdza 
połączenie tramwajowe na dworzec. 

– Niestety, wciąż większość stron 
internetowych nie jest w pełni  
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Są problemy 
z czytelnością, ale też nawigacją 
w serwisie. Ja sprawnie posługuję 
się jedną ręką, więc nie mam takie-
go problemu, ale osoby, które mają 

czech, w których przez pewien czas 
pracowałem, internet jest o wiele 
bardziej dostępny. 

Dostępność serwisu internetowe-
go oznacza możliwość korzystania 
z publikowanych w nim treści przez 
jak największą liczbę użytkowników 
w jak najszerszym zakresie. Dzięki 
takiemu podejściu z dostępnych 
stron internetowych mogą korzystać 
wszystkie osoby „cyfrowo wykluczo-
ne”: osoby z niepełnosprawnością 
sensoryczną (niewidome, słabowi-
dzące, głuche, słabosłyszące oraz 
głuchoniewidome), osoby z niepeł-
nosprawnością manualną, intelektu-
alną, seniorzy, obcokrajowcy, osoby 
niewykształcone lub niezamożne. 
Mimo nieustannego postępu tech-
nicznego przynajmniej część z nich 

Każdemu według potrzeb
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Osoby z niepełnosprawnością są szczególnie narażone na wykluczenie 
cyfrowe. Dlatego niezwykle ważne jest szerzenie wiedzy na temat 
standardów dostępności stron internetowych dla użytkowników 

z niepełnosprawnością. O tym debatować będą uczestnicy 
organizowanej przez Integrację konferencji „Dostępność Polska 2014”.

bardziej niesprawne ręce, często nie 
mogą poruszać się po serwisach  
– wylicza przewodnik i zauważa, że 
problem dotyczy przede wszystkim 
wielu polskich urzędów. – W Niem-

Dostępność serwisu 
internetowego oznacza 
możliwość korzystania 

z publikowanych w nim 
treści przez jak 

największą liczbę 
użytkowników, w jak 
najszerszym zakresie.

Dostępność – Polska 2014

Nasze sprawy

Agnieszka Fiedorowicz
dziennikarka „Integracji” 
i portalu niepelnosprawni.pl
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wciąż ma problem z załatwieniem 
podstawowych spraw w urzędzie 
gminy, urzędzie pracy czy ze spraw-
dzeniem godzin przyjęć lekarza na 
stronie szpitala. 

– Zależy mi, aby osoby z niepełno-
sprawnością nie były stygmatyzo-
wane, izolowane, żeby miały pełen 
dostęp do mediów, jak każdy obywa-
tel, ponieważ wykluczenie cyfrowe 
jest jednym z najbardziej dotkliwych 
i przekłada się na dostęp do pracy 
oraz edukacji. Dostępność stron in-
ternetowych to podstawa – zapew-
nia w rozmowie z Integracją Jaro-
sław Duda, Pełnomocnik Rządu  
ds. Osób Niepełnosprawnych.

80 tys. urzędów do 2015 r.! 
To ma się zmienić przynajmniej 

w sektorze administracji publicznej. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interope-
racyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymia-
ny informacji w postaci elektronicz-
nej oraz minimalnych wymagań  

wyjątku strony administracji pu-
blicznej oraz innych podmiotów re-
alizujących zadania publiczne. Doty-
czy to edukacji, zdrowia, transportu, 
działalności kulturalnej, dostarcza-
nia gazu, energii elektrycznej i wody 
– łącznie  80 tys. podmiotów. Gdy 
pytam ministra Jarosława Dudę, jak 
ocenia zaawansowanie prac, w kwe-
stii dostosowania administracji,  
żartuje: 

– Wierzę, że konkretny termin: 
2015 rok, sprawi, że sytuacja się 
zdynamizuje; w końcu deadline każ-
dego motywuje. 

–  Myślę, że problemem nie będą 
jakiegoś rodzaju opóźnienia, choć 
i one mogą się zdarzyć. Chodzi 
o przełamanie pewnej mentalności, 
żeby ludzie zobaczyli, że jeżeli ktoś 
ma taką stronę, to lepiej operuje na 
rynku. To skłoni inne organizacje, 
które korzystają z pieniędzy pu-
blicznych, żeby robić to samo  
– mówi w rozmowie z Integracją Mi-
nister Administracji i Cyfryzacji, 
Rafał Trzaskowski. Powstaje pyta-
nie, czy może wszyscy, którzy korzy-

dla systemów teleinformatycznych, 
wszystkie instytucje mają obowią-
zek dostosowania swoich serwisów 
internetowych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
WCAG 2.0. (Web Content Accessibi-
lity Guidelines). 

Jest to międzynarodowa specyfi-
kacja, która pomaga określić, czy 
dany produkt jest dostępny dla użyt-
kowników. Instytucje muszą wywią-
zać się z tego wymogu do połowy 
2015 roku. Dostępne mają być bez 

Wszystkie instytucje 
mają obowiązek 

dostosowania swoich 
serwisów 

internetowych  
do potrzeb osób 

z niepełno-
sprawnościami.

Dostępność – Polska 2014

Nasze sprawy

Jakie warunki powinien spełniać serwis dostępny? Jakie 
są najczęściej popełniane błędy?  
• Nieprawidłowe nagłówki: Osobom widzącym po-
zwalają szybko „przeskanować” wzrokiem stronę i ustalić, 
co się na niej znajduje, bez konieczności czytania wszyst-
kiego. Prawidłowo zrobione nagłówki mogą być w analo-
giczny sposób wykorzystane przez czytniki ekranu osób 
niewidomych i umożliwić szybką orientację, czy na stro-
nie jest to, czego szukają. Tak zwane fałszywe nagłówki 
wyglądają prawidłowo, ale w logice kodu nimi nie są. 
Oznacza to, że dla osób niewidomych strona wygląda tak 
jak dla osoby widzącej gazeta bez tytułów działów, arty-
kułów i śródtytułów, i aby cokolwiek na niej znaleźć, trze-
ba ją przeczytać od deski do deski.
• Brak opisów alternatywnych do zdjęć i grafik, 
które mówią, co jest zawartością danego zdjęcia/grafiki 
lub jaka jest jego funkcja. Dzięki nim osoby niewidome 
mogą dowiedzieć się, co jest na danym obrazku. Niestety, 
bardzo często opisy alternatywne nie są dodawane. 
• Brak możliwości obsłużenia serwisu za pomocą 
klawiatury: Część użytkowników, np. z niepełnospraw-
nością ruchową, nie może korzystać z myszki. Nawigują 

zatem po serwisie za pomocą samej klawiatury. Niektóre 
funkcjonalności serwisu nie są jednak dostępne bez uży-
cia myszki. 
• Słabo widoczny lub zupełnie niewidoczny fokus, 
czyli ramka wokół wybieranego za pomocą klawiatury 
elementu. Bez niego serwis staje się dla takich odbiorców 
bezużyteczny. Można to porównać do wyłączenia oso-
bom widzącym widoczności kursora myszy na ekranie.
• Niedostępne lub słabo dostępne pliki PDF: Bar-
dzo często, zwłaszcza instytucje publiczne, zamieszczają 
różnego rodzaju dokumenty do pobrania w formie pli-
ków PDF. Niestety, dokumenty te najczęściej mają formę 
skanów dokumentów papierowych, czyli są swego rodza-
ju zdjęciami dokumentów papierowych. A osobom niewi-
domym niezbędne jest dodanie do tego opisu alterna-
tywnego, co oznacza dodanie treści całego dokumentu. 
Po co jednak to robić, skoro treść dokumentu można 
udostępnić na stronie lub w formie pliku tekstowego. 

(źródło: Dostępność serwisów internetowych – dobre 
praktyki dla wszystkich, wyd. Integracja. Publikację 

można pobrać z: niepełnosprawni.pl, dostepnestrony.pl 
lub www.integracja.org)

Sprawdź swoją stronę



12 INTEGRACJA 4 (126) • 2014

Dostępność – Polska 2014

Nasze sprawy

stają ze środków publicznych, po-
winni mieć takie dostosowania 
obligatoryjnie? – Proponowaliśmy 
takie rozwiązanie na forum Parla-
mentu Europejskiego, ale okazało 
się ono dosyć  kontrowersyjne dla 
większości – dodaje minister. 

Audytor potrzebny od zaraz. 
– Wielu zarządzających stronami 
nie do końca ma pojęcie, co oznacza 
w pełni dostosowana strona, często 
mają udogodnienia tylko dla jednej 
dysfunkcji, np. wzroku – wylicza 
minister Jarosław Duda. 

– Strona dostosowana musi być 
prosta, osoba, która ją projektuje, 
musi dbać przede wszystkim o funk-
cjonalność, rezygnując z różnych 
dodatkowych gadżetów – dodaje mi-
nister Trzaskowski. 

Wszystkie elementy strony, tj. lin-
ki, przyciski i pola formula-
rzy, powinny być dostępne 
za pomocą klawiatury. 
Wszystkie zdjęcia i logoty-
py powinny mieć starannie 
przygotowane opisy alter-
natywne. Większość takich 
błędów wyłapać można sa-
memu (patrz ramka na  
s. 11). Ale najlepiej zwrócić 
się do profesjonalnego audytora. 
Audytorzy łączą wiedzę teoretyczną, 
zawartą w specyfikacjach czy bada-
niach naukowych, ze znajomością 
potrzeb wielu grup docelowych. 

– Na przykład, aby audytor mógł 
ocenić, czy serwis internetowy jest 
przyjazny dla osób niewidomych, 
musi rozumieć, jak działają czytniki 
ekranu – programy pozwalające ob-
sługiwać komputer i odczytywać 
wybrane treści. Profesjonalny audy-
tor powinien znać o wiele więcej 
sposobów użycia komputera, wyko-
rzystywanych przez dane grupy  
niepełnosprawności – mówi ekspert  
Integracji, Dominik Paszkiewicz. 

Jednym z problemów jest brak 
możliwości obsłużenia serwisu za po-
mocą klawiatury. Część użytkowni-
ków z niepełnosprawnością ruchową 
nie może korzystać z myszki. 

– Każdemu pełnosprawnemu po-
lecam szybki test, aby spróbował 

nawigować po ulubionych stronach 
bez użycia myszki – radzi szef Inte-
gracji, Piotr Pawłowski, korzystający 
z serwisów z poziomu klawiatury. 

Sprawdzam pod kątem dostępno-
ści stronę jednej z mazowieckich 
gmin i stronę teatru, do którego 
chodzę. Strona teatru jest przejrzy-
sta, bez problemu poruszam się  
za pomocą klawiatury. Na stronie  
gminy w zakładce „dostosowania 
dla niepełnosprawnych” znajduję 
opcję ustawienia wielkości czcionki  
i zmiany kontrastu (białe na czar-
nym tle) dla osób słabowidzących. 

– Zgodnie z polskim prawem mi-
nimalny kontrast pomiędzy kolo-
rem tekstu a tłem powinien wyno-
sić 4,5:1. Część treści na tej stronie 
ma kontrast niemal dwa razy gor-
szy. Zapewnienie wersji kontrasto-
wej nie jest usprawiedliwieniem 

braku minimalnego kontrastu  
dla całej strony. Owszem, pewna 
część użytkowników słabowidzą-
cych wciąż korzysta z tych dodat-
kowych wersji, ale taka funkcja 
może być tylko dodatkiem, a nie je-
dynym rozwiązaniem dostosowaw-
czym – tłumaczy Jakub Dębski, au-
dytor Integracji. Zwraca też uwagę, 
że cały layout strony „jest oparty” 
na tabelach. – To przestarzałe roz-
wiązanie, popularne w latach 90., 
stwarza problemy dla osób niewido-
mych, które nawigują po serwisie za 
pomocą czytników ekranu. 

Integracja jest ekspertem w zakre-
sie dostępności serwisów interneto-
wych. Przez ostatnie 3 lata współpra-
cowała z blisko 500 instytucjami na 
terenie całego kraju. W 2012 roku 
wspierała m.in. Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów w stworzeniu serwi-
su www.premier.gov.pl, w efekcie 
czego jest on jednym z najlepiej do-

stosowanych serwisów administracji 
publicznej w Polsce. Polecane roz-
wiązania będą prezentowane podczas 
zorganizowanej przez Integrację 
konferencji „Dostępność Polska 
2014” – wymogi dostosowania serwi-
sów internetowych instytucji pu-
blicznych do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością”, która odbędzie się 
17 września w Warszawie. 

To się wszystkim opłaca. – Do-
stosowania, które wprowadzamy 
dla osób niepełnosprawnych, służą 
też np. osobom starszym. Z udogod-
nień dla słabosłyszących możemy 
korzystać, pracując w hałaśliwym 
miejscu. Strona dostosowana lepiej 
się też indeksuje, czyli łatwiej ją od-
naleźć w internecie. Wprowadzenie 
dostosowań to sytuacja, na której 
wygrywają wszyscy – zauważa mini-

ster Rafał Trzaskowski. 
Zależność tę dostrzega 

środowisko bankowe, czego 
wyrazem było podpisanie  
26 sierpnia 2014 roku przez 
Związek Banków Polskich 
i Integrację porozumienia 
w sprawie wspólnych dzia-
łań na rzecz poprawy jako-
ści obsługi osób z niepełno-

sprawnością przez sektor bankowy. 
W związku z rozwojem zdalnych ka-
nałów dostępu do usług bankowych, 
trzeba uszczegółowić  zalecenia doty-
czące dostosowywania bankowości 
internetowej, jest to też jednym 
z głównych tematów II edycji Do-
brych praktyk…, publikacji, która 
wkrótce pojawi się na stronie ZBP 
(www.zbp.pl) – w pełni dostępnej dla 
osób z niepełnosprawnościami. Ban-
ki same nawiązują też współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. 

– Obecnie przygotowujemy kon-
kretne rozwiązania dla trzech ban-
ków, dotyczące m.in. przystoso- 
wania serwisów internetowych 
i platform transakcyjnych. Ważna 
jest też dostępność dokumentacji 
bankowych dla osób z niepełno-
sprawnością – wylicza Tomasz Wa-
sielewski z Integracji.  ◆

Więcej na temat pracy audytora 
czytaj na s. 34 

Wszystkie elementy strony,  
tj. linki, przyciski i pola 
formularzy, powinny być 

dostępne za pomocą klawiatury.
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Na „kopercie” parkuje wielkie 
czarne bmw. Ze środka auta 

wychodzi najpierw rosły młodzie-
niec w drogim garniturze, a tuż za 
nim piękna blondynka. Nie wyglą-
dają na osoby z niepełnosprawno-
ścią. Zafoliowany kawałek papieru 
z piktogramem wózka inwalidzkie-
go, który kierowca zostawia za szy-
bą, to nietypowa pamiątka rodzinna 
– karta parkingowa, odziedziczona 
po zmarłej babci. Bez skrupułów 
wykorzystywana przez pełnospraw-
nego potomka. Zjawisko „parkowa-
nia na babcię”, czyli zajmowanie 
miejsc parkingowych dla osób z nie-
pełnosprawnością na podstawie kart 
zmarłych osób wciąż jest nierzadkie. 
W wyniku kontroli przeprowadzonej 
tylko w stolicy okazało się, że na  
38 tys. kart aż 9 tys. należało do 
osób nieżyjących. 

Kierowcy nieposiadający upraw-
nień wciąż próbują też parkować 
„na bezczela”, licząc, że uda im się 
uniknąć kary, a nawet fałszują karty 
parkingowe. Jak w praktyce wyglą-
da walka z nadużyciami i czy nowe 
przepisy ją ułatwiają, zapytaliśmy 
przedstawicieli straży miejskiej i po-
licji z Katowic, Zielonej Góry, Pozna-
nia i Warszawy. 

Rośną kary i świadomość, 
spada liczba wykroczeń. Prze-
mysław Piwecki, rzecznik prasowy 
straży miejskiej w Poznaniu, jest na-
stawiony optymistycznie. Jeszcze 

sam mandat nie jest szczególnie 
uciążliwy, zwłaszcza dla zamożniej-
szych kierowców, o tyle odholowanie 
wiąże się z poważnymi problemami. 

– Aby odzyskać auto, trzeba naj-
pierw przyjechać do siedziby straży 
miejskiej, załatwić wszelkie formal-
ności, przyjąć mandat i pozwolenie 
na odbiór auta z parkingu depozyto-
wego. Potem kierowca musi zapła-
cić za odholowanie samochodu i do-
piero po niego się udać. To wszystko, 
nie mając pojazdu – wylicza starszy 
inspektor. 

– W dodatku, gdy osoba złapana 
na gorącym uczynku nie przyjmie 
mandatu, sprawa kierowana jest do 
sądu, który w przypadku udowod-
nienia winy kierowcy może go uka-
rać grzywną nawet do 5 tys. zł – do-
daje Piotr Piętak, z-ca komendanta 
straży miejskiej w Katowicach

– W 2010 roku wzrosła też liczba 
kontrolowanych „kopert” . Stało się 
tak za sprawą objęcia dróg we-
wnętrznych przepisami porządko-

Nie dla wnuczka karta
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Nowelizacja przepisów dotyczących kart parkingowych ma zapobiec  
m.in. patologiom związanym z ich nieuprawnionym 

wykorzystywaniem i fałszowaniem. Czy to powszechne zjawisko?

10 lat temu strażnicy rocznie noto-
wali 1100 przypadków nielegalnego 
zajmowania „kopert”. Zmasowane 
kontrole sprawiły, że pięć lat później 
funkcjonariusze straży „łapali” co 
roku już tylko 200 delikwentów. 

– W 2010 roku takich interwencji 
było 186, a w 2013 tylko 94 – wyli-
cza rzecznik Piwecki. 

W innych dużych miastach wskaź-
niki są o wiele wyższe. W Katowi-
cach od kilku lat liczba takich wy-
kroczeń oscyluje wokół 500 rocznie. 
W Warszawie, mimo widocznej po-
prawy, wciąż notuje się około 6 tys. 
zdarzeń. Funkcjonariusze zauważa-
ją, że sytuacja znacznie poprawiła 
się po 2010 roku, gdy zaostrzono 
kary za nielegalne parkowanie „na 
kopercie”. 

– Pięciusetzłotowy mandat, pięć 
punktów karnych i odholowanie 
auta wystarczająco odstraszają kie-
rowców – mówi Mirosław Radecki, 
starszy inspektor warszawskiej stra-
ży miejskiej. Zauważa też, że o ile 

Mateusz Różański
dziennikarz „Integracji”,  
serwisu finansebezbarier.pl  
i portalu niepelnosprawni.pl

karta parkingowa

Nasze sprawy
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wymi ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym. Obecnie na osiedlach czy 
przed centrami handlowymi, jeżeli 
miejsce parkingowe dla osób nie-
pełnosprawnych jest oznakowane 
zgodnie z przepisami, to interwen-
cja straży miejskiej jest zgodna 
z prawem – dodaje Przemysław  
Piwecki.

Piotr Piętak z katowickiej straży 
miejskiej podkreśla, że w ostatnich 
latach wzrosła świadomość kierow-
ców, uprawnionych do korzystania 
z „kopert”. 

– Oni sami coraz częściej infor-
mują straż miejską, że „kopertę” 
zajął kierowca do tego nieupraw-
niony – mówi. Osoby uprawnione  
do parkowania często zapominają 
o obowiązku wykładania karty w wi-
docznym miejscu za szybą. – Niewy-
łożenie jej skutkuje takimi samymi 
sankcjami jak w przypadku kiero-
wców pozbawionych uprawnień,  
tj. grzywną i odholowaniem auta  
– ostrzega Piotr Piętak.

Fałszerze do więzienia. Karta 
jest pożądanym dokumentem nie 
tylko ze względu na możliwość par-
kowania na specjalnych miejscach. 
Zwalnia też z opłat za parking 
i uprawnia do poruszania się po dro-
gach wyłączonych z ruchu. Stąd 
duża pokusa, aby te dokumenty fał-
szować. Nie jest to na szczęście pro-
ceder nagminny. 

– W roku 2013 komisariat policji 
w Zielonej Górze prowadził dwa po-
stępowania dotyczące posługiwa-
nia się podrobionymi kartami par-
kingowymi – mówi podinspektor 
Małgorzata Barska z zespołu praso-
wego komendy policji w Zielonej 
Górze. – Obie sprawy trafiły do pro-
kuratury i oskarżone w nich osoby 
zostały ukarane – dodaje.

– Zdarzały się nam przypadki po-
sługiwania się kartami przerobio-
nymi – zeskanowanymi z kart osób 
uprawnionych – przyznaje Piotr 
Piętak. – Sprawy zostały przekaza-
ne do dalszego prowadzenia przez 
właściwe jednostki policji, jako, że 
nosiły cechy przestępstwa przeciw-
ko dokumentom – dodaje. 

sługuje się kartą żyjącego członka 
rodziny. 

– Przepisy są pod tym względem 
jednoznaczne – karta może być uży-
wana przez sprawnego kierowcę, 
pod warunkiem że przewozi osobę 
z niepełnosprawnością. Niestety, 
funkcjonariusz, widząc zaparkowa-
ne auto z kartą parkingową na 
przedniej szybie, nie jest w stanie 
ocenić, czy kierowca używa jej zgod-
nie z prawem – wyjaśnia st. inspek-
tor Mirosław Radecki. 

Problemy rodzi też weryfikacja 
uprawnień kierowców, np. podczas 
poruszania się drogami z ograniczo-
nym ruchem samochodowym m.in. 
na Krakowskim Przedmieściu w War-
szawie. Nawet jeśli kierowca akurat 
nie wiezie niepełnosprawnej mamy 
czy babci, często tłumaczy, że wła-
śnie wyruszył odebrać ją od lekarza.

– Strażnicy otrzymali już wzory 
nowych kart i informacje o zmia-
nach, jakie nastąpią. Początek bę-
dzie trudny jednak, gdyż nie wszy-
scy użytkownicy wymienią karty  
na nowe – przewiduje Przemysław  
Piwecki.

Funkcjonariusze mają świadomość 
że nowe przepisy nie zlikwidują od 
ręki wszystkich patologii, związa-
nych z wykorzystaniem kart parkin-
gowych. Mają jednak nadzieję, że 
zmiana przepisów pociągnie za sobą 
wzrost społecznej świadomości. ◆

Zgodnie z Kodeksem karnym, kto 
w celu użycia za autentyczny prze-
rabia dokument, w tym przypadku 
kartę parkingową, podlega karze do 
5 lat pozbawienia wolności. Ponadto 
osoba taka dokonuje oszustwa, za 
które grozi kara od 6 miesięcy do  
8 lat pozbawienia wolności.

Czy matka jest u lekarza? 
Funkcjonariusze szczególną uwagę 
zwracają na osoby, które posługują 
się kartami zmarłych osób. 

– W lipcu tego roku policjanci za-
trzymali na gorącym uczynku ko-
bietę, która posługiwała się kartą 
nieżyjącego od kilku lat członka ro-
dziny. Ponieważ grzywna – zdaniem 
funkcjonariuszy, którzy podejrze-
wali, że kobieta nie po raz pierwszy 
posługiwała się bezprawnie kartą – 
była zbyt łagodną karą, podjęto de-
cyzję o przekazaniu sprawy do sądu 
– tłumaczy Małgorzata Barska. 

Od lipca tego roku kara za posłu-
giwanie się kartą zmarłej osoby wy-
nosi 2 tys. zł.

Nowe przepisy zakładają weryfi-
kację kart zmarłych osób. Ustawo-
dawca chce wyeliminować osoby, 
które korzystają z przywilejów przy-
sługujących ich nieżyjącym krew-
nym, a także usunąć z obiegu te cią-
gle funkcjonujące dokumenty.

Najtrudniej jest walczyć z procede-
rem parkowania, gdy kierowcy po-

karta parkingowa

Nasze sprawy

Reklama
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jubileusz Integracji

Nasze sprawy

Nasz człowiek, nasze święto

F
o

t.
 A

rc
h
iw

u
m

 r
e

d
a

kc
ji,

 A
n
d

rz
e

j Ś
w

ie
tl
ik

, 
P

io
tr

 S
ta

n
is

ła
w

sk
i

R odzinne tragedie, wykluczenie, 
ból, zbiórka pieniędzy na wózek 

lub protezę, prośba o wpłatę 1% na 
chore dziecko, walka o rentę – to 
wciąż główne tematy mediów, które 
niosą społeczeństwu czytelne komu-
nikaty opisujące te osoby. W polskich 
mediach wciąż dominuje obraz osoby 
z niepełnosprawnością mało aktyw-
nej i potrzebującej pomocy. Przyjmu-
je go także wiele osób z niepełno-
sprawnością. Integracja natomiast 
od 20 lat podejmuje działania, aby 
uczynić Polskę przyjazną dla osób 
z niepełnosprawnością. Ważną ich 
częścią zawsze była poprawa wize-
runku tej grupy i promocja ludzi 
i postaw, które mogą być wzorem.

Pokonać bariery. Zwieńcze-
niem tych starań i pragnień było 
stworzenie konkursu, pokazu-
jącego osoby z niepełnospraw-
nością w całkowicie w innym 
kontekście: przez pryzmat 
własnych osiągnięć, pokony-
wanych trudności, realizowanych 
marzeń i celów, przez pryzmat twór-
czej pasji, zaangażowania społeczne-
go i podejmowania aktywności mimo 
przeszkód. Konkurs miał stać się 
przykładem i inspiracją dla innych, 
źródłem motywacji do przełamywa-
nia barier w swoim życiu. Miał poka-
zać, że niepełnosprawność nie musi 

określać nas jako ludzi i odbierać 
marzeń. Co więcej, niepełnospraw-
ność nie musi kojarzyć się z niesz-
częściem, biernością, wykluczeniem 
społecznym i zawodowym. 

Z takich potrzeb zrodził się kon-
kurs Integracji „Człowiek bez ba-
rier”. Nieprzypadkowo miał swoją 
inaugurację w Europejskim Roku 
Osób Niepełnosprawnych (2003). 
Dla osób z niepełnosprawnością był 
to szczególny rok w powojennej hi-
storii Polski. Nigdy dotąd tak dużo 
i na taką skalę nie mówiło się o ich 
sytuacji i potrzebach. Stało się to 
m.in. za sprawą ogólnopolskiej, 
trwającej cały rok kampanii społecz-
nej, którą przeprowadziła Integra-
cja, a zatytułowanej: „Czy naprawdę 

jesteśmy inni?”.

– Konkurs „Człowiek bez barier” 
każe inaczej spojrzeć na osobę nie-
pełnosprawną, która mimo ograni-
czeń, jakie niosą ciało i środowisko, 
jest w stanie pokonać bariery, osią-
gnąć sukces życiowy, zrealizować  
swoje ambitne plany – twierdzi  
prof. Antonina Ostrowska, przewod-
nicząca jury konkursu. – Konkurs 
przekazuje pozytywną energię oso-
bom niepełnosprawnym, to, że moż-
na się realizować mimo niepełno-
sprawności, a społeczeństwu – że 
osoby niepełnosprawne mogą być 
pełnoprawnymi partnerami.

Bardzo wysoko cenił konkurs Ja-
nusz Kochanowski, nieżyjący Rzecz-
nik Praw Obywatelskich.

– Konkurs „Człowiek bez barier” 
uważam za jedną z najszlachetniej-
szych inicjatyw. Wydobywa na świa-
tło dzienne to, co jest w człowieku 
szczególnie piękne i ważne: wiarę 
w sens życia, tworzenia i współdzia-
łania z innymi ludźmi – mówił.

Piotr Stanisławski 
jest dziennikarzem i fotografem, współpracuje m.in.  
z redakcjami „Integracji” i portalu niepelnosprawni.pl 

Wielkie wydarzenia środowiska
Kiedy zaczynaliśmy organizować Wielką Galę, to Integracja nie robi-

ła tak ogromnych wydarzeń (Filharmonia Narodowa ma ponad 1 tys. 
miejsc, Sala Kongresowa blisko 3 tys.). Wiedziałem jednak, że na takie 

spotkania z naszymi Przyjaciółmi czeka wielu z nas. To dla Was od 18 lat 
organizujemy podsumowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
W tym roku Wielka Gala Integracji odbędzie się 6 listopada. Zmienia się także 
miejsce – remontowaną Salę Kongresową zastąpi warszawska Arena Ursynów. 
Natomiast 2 grudnia br. poznamy wyniki konkursu „Człowiek bez barier”, wyjąt-
kowego przedsięwzięcia, które promuje osoby z niepełnosprawnością. 

Piotr Pawłowski, Prezes Integracji i red. naczelny magazynu „Integracja”

Spośród wszystkich corocznych wydarzeń, jakie od wielu lat organizuje 
Integracja, dwa mają szczególne znaczenie: „Człowiek bez barier”  

oraz Wielka Gala Integracji. Pierwsze – w wyjątkowy sposób promuje 
pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością, natomiast drugie  

– jest świętem tych, którzy dążą do normalności. 
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Przykładem tej wiary i działań byli 
wszyscy dotychczasowi zdobywcy ty-
tułu „Człowiek bez barier”, oraz wy-
różnieni, którzy głosami jury weszli 
do finałowej grupy. Ludzie ci mają 
przeróżne doświadczenia i życiorysy, 
różni ich wiek, stopień niepełno-
sprawności i wykształcenie, działają 
na polu społecznym, politycznym, 
kulturalnym, sportowym, nauko-
wym, samorządowym. Są wśród nich 
politycy i naukowcy, ale i ludzie pra-
cujący w gospodarstwie rolnym, pro-
wadzący małą firmę czy stowarzysze-
nie. Każdy z nich swoją postawą, 
aktywnością, podejściem do życia, 
stosunkiem do niepełnosprawności 
i pracą w najlepszy z możliwych spo-
sobów zmienia wizerunek osób z nie-
pełnosprawnością. Ich przykład in-
spiruje innych, dodaje wiary w to, że 
mogą uwolnić się od stygmatu nie-
pełnosprawności i realizować w ży-
ciu jak osoby pełnosprawne. 

Wyróżniając takich bohaterów, In-
tegracja jako organizator konkursu 
„Człowiek bez barier” zdecydowanie 
zmienia wizerunek osób z niepełno-
sprawnością.

Nie ma rzeczy niemożliwych. 
– Swoją rolę w konkursie rozumiem 
jako pokazanie konkretnego dowo-
du na to, że nie jesteśmy skazani na 
koleiny, w które wtłacza nas sche-
mat myślenia i rozum spętany barie-
rami – mówił podczas gali w 2003 
roku Sławomir Piechota, pierwszy 
„Człowiek bez barier”, którego droga 
w podejmowaniu nowych wyzwań 
„zawiozła” na wózku aż do Sejmu. 

Stał się tam jednym z najbardziej 
cenionych posłów dobrze znających 
się na sprawach społecznych. 

Rok później zaszczytny tytuł otrzy-
mał niewidomy prawnik z Elbląga, 
Ryszard Puchalski, który na co dzień 
pracuje w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, lecz jest m.in. twórcą 
ośrodka szkoleń dla osób z niepełno-
sprawnością i Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Wyróżniał go duży dy-
stans do niepełnosprawności.

– Najpierw byłem kaleką, potem 
inwalidą, teraz jestem niepełno-
sprawny, choć sam siebie nazywam 

Sławomir Piechota, 
pierwszy laureat 
konkursu „Człowiek 
bez barier” w 2003 r.

„Człowiek bez barier 2011” 
– Beata Wachowiak-Zwara przyjęła gratulacje 
z rąk Pani Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP 

Piotr Kalinowski, 
„Człowiek bez barier 2009” otrzymał 

statuetkę z rąk Pani Marii Kaczyńskiej, 
Małżonki ówczesnego Prezydenta RP 
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wyłącznie człowiekiem z dysfunkcją 
wzroku. Nie chcę, by ktoś traktował 
mnie protekcjonalnie. Właściwie to 
z kim mam się integrować? Jestem 
częścią społeczeństwa tak jak osoby 
bezrobotne czy matki z dziećmi. 
Nikt nie robi łaski, że przychodzi do 
mnie towarzysko albo że idziemy ra-
zem na jakąś imprezę. Nie jestem 
chory na głowę, tylko na 
oczy.

Stereotypowy obraz osoby 
z niepełnosprawnością bu-
rzy swoim życiem i przykła-
dem kolejny laureat konkur-
su, Piotr Kalinowski, 
niewidomy rolnik ze wsi 
Bredynki, który został „Czło-
wiekiem bez barier” w 2009 
roku. Wzrok stracił w go-
spodarstwie – podczas na-
prawy maszyn  wbiły mu się 
w oczy opiłki metalu. Mimo 
to nie porzucił gospodar-
stwa przekazanego przez ro-
dziców, ale kontynuował 
pracę, zajmując się trzodą 
i uprawami 18,5 ha ziemi.

– Nie czuję się niepełno-
sprawny – mówił Piotr Kalinowski. 
– Już w szpitalu, gdy dowiedziałem 
się, że straciłem wzrok, obiecałem 
sobie, że przed osiągnięciem celu 
powstrzyma mnie tylko śmierć. Nie 
ma rzeczy niemożliwych, tylko lu-
dzie zbyt często się poddają.

Ta maksyma sprawdziła się w ży-
ciu i działaniu wszystkich 11 laure-

atów konkursu „Człowiek bez ba-
rier”, także Beaty Wachowiak-Zwary, 
która tytuł otrzymała w 2011 roku. 
To prawdziwa pasjonatka, która jako 
Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. 
Osób Niepełnosprawnych, przygoto-
wała i podjęła wiele nowatorskich 
działań w polityce społecznej doty-
czącej tej grupy osób, co uczyniło 

Gdynię wzorem dla innych miast. 
– Prawdziwym nieszczęściem jest, 

gdy osoba z niepełnosprawnością 
postrzega siebie przez pryzmat nie-
pełnosprawności i z tego powodu 
użala się nad sobą. Musimy myśleć 
pozytywnie o tym, co możemy zro-
bić, a nie co straciliśmy. Pracą, któ-
rą wykonuję, chcę usunąć nie tylko 

bariery architektoniczne w Gdyni, 
ale również bariery w ludziach – wy-
znała pani pełnomocnik.

W światłach rampy. Niezwykłą 
kartą w 20-letniej historii Integracji 
zapisał się 1997 rok. Zapoczątkował 
on spotkania, które do dziś w szcze-
gólny sposób przypominają Polakom 

o osobach z niepełnospraw-
nością, a im dają poczucie, 
że społeczna integracja nie 
jest sloganem. W tamtym 
czasie media niewiele mówi-
ły o społecznej integracji 
osób z niepełnosprawnością. 
Niepełnosprawność trakto-
wano zwykle jako problem 
rodzinny i indywidualny, 
a nie społeczny. Dlatego 
przyjeżdżające do Warszawy 
autokary z różnych stron 
kraju z osobami z niepełno-
sprawnością, poruszającymi 
się na wózkach, o kulach, za 
pomocą białej laski, niedo-
słyszących i niedowidzących 
oraz ich rodzin, opiekunów 
i przyjaciół – wzbudzał wiel-

kie zainteresowanie, również me-
diów. Przyjeżdżali na Wielką Galę 
Integracji. Integracja organizowała 
(i organizuje) ją z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych przypadającego 3 grudnia.  
Najpierw uroczystość gościła w Fil-
harmonii Narodowej, później w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Na-

Wielka Gala Integracji najpierw odbywała się w Filharmonii 
Narodowej w Warszawie...

...później w Sali Kongresowej  
w Warszawie, a w tym roku (6 listopada) 
w Arenie Ursynów w Warszawie 
(ul. Rotmistrza W. Pileckiego 122).  

Podczas Wielkiej Gali Integracji wręczany jest  
Medal Przyjaciel Integracji
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Zapraszamy na:

pod honorowym patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego 

6 listopada 2014 r. (czwartek)
godz. 18.30

Arena Ursynów 
ul. Rotmistrza W. Pileckiego 122

w Warszawie

Więcej informacji:
www.integracja.org

ORGANIZATOR
PARTNERZY

INSTYTUCJONALNI

WIELKĄ GALĘ 
INTEGRACJI

PATRONAT
MEDIALNY

PARTNERZY

PARTNER
GŁÓWNY
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uki, a w tym roku z powodu remontu 
Sali Kongresowej Wielka Gala Inte-
gracji odbędzie się w Arenie Ursy-
nów, i nie tradycyjnie w grudniu, ale 
6 listopada. 

Wielka Gala Integracji to święto 
wszystkich osób z niepełnospraw-
nością. Nie jest to jednak święto nie-
pełnosprawności, ale aktywności 
i aspiracji w dążeniu do normalno-
ści tych, którzy są niepełnosprawni, 
oraz święto integracji społecznej, 
którą razem budują osoby pełno-
sprawne i z niepełnosprawnością. 
Przesłanie to ma podobnie głębokie 
znaczenie jak przesłanie konkursu 
„Człowiek bez barier”. 

Każdego roku podczas Gali gości-
my przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, mediów, Kancelarii Pre-
zydenta RP i premiera rządu, są 
prezydenci miast, parlamentarzyści, 
przedsiębiorcy, reprezentanci samo-
rządów i wielu instytucji angażują-
cych się w działania na rzecz osób 
z niepełnosprawnością.

– Wielka Gala to święto integracji, 
które obchodzimy już od osiemna-
stu lat – przypomina Piotr Pawłow-
ski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Integracji. – Wspólnie cieszymy się 
z tych rozwiązań, które w mijającym 
roku poprawiły sytuację osób z nie-
pełnosprawnością w naszym kraju 
i dziękujemy tym, którzy w sposób 
bezinteresowny i godny naśladowa-
nia uczynili coś dobrego dla inte-
gracji społecznej. Natomiast oso-

bom, instytucjom i firmom, które 
wyróżnia wrażliwość, otwartość 
oraz gotowość do partnerskiego 
traktowania i partnerskiej współ-
pracy, przyznajemy nasze najwięk-
sze wyróżnienie – Medal Przyjaciel 
Integracji.

Integracja od początku swojego 
istnienia prowadzi wiele konkursów, 
które często mają finał podczas Wiel-
kiej Gali Integracji. Zwracają uwagę 
różnych środowisk na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością, promują do-
bre rozwiązania, oddziałują na świa-
domość tych, którzy decydują o tym, 
jak ma wyglądać przestrzeń publicz-
na, w której poruszają się osoby 
z różnymi schorzeniami i ogranicze-
niami, a także edukują młodych lu-
dzi, którzy wchodzą w dorosłe życie. 
Wśród nich znalazły się: konkurs ar-
chitektoniczny „Warszawa bez ba-
rier”, w którym są nagradzane bu-
dynki najlepiej dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
konkurs filmowy dla młodzieży 
szkolnej „Nakręć się na integrację!”, 
wyróżniający twórców filmików po-
kazujących w sposób nieszablonowy 
integrację młodzieży, oraz „Aplikacje 
bez barier”, w którym nagradzane są 
najciekawsze cyfrowe rozwiązania 
skierowane do odbiorców z niepełno-
sprawnością.

Uczta dla ducha. Nie ma praw-
dziwego święta bez muzyki. Wielka 
Gala Integracji dla wielu osób z nie-

pełnosprawnością jest jedyną okazją, 
aby raz w roku mogły na żywo obej-
rzeć i usłyszeć znanego artystę lub 
zespół. Podczas Gali występowali m.
in.: Urszula, Krzysztof Cugowski, 
Stanisław Soyka, Kayah, Justyna 
Steczkowska, Natalia Kukulska, 
Olga Bończyk, Monika Kuszyńska 
oraz zespoły: Myslovitz, DeMono, 
Audiofeels i Grupa MoCarta. Na sce-
nie pojawiają się także artyści znani 
szczególnie w środowisku osób z nie-
pełnosprawnością: Roman Roczeń, 
Ewa Lewandowska, Grażyna Łapiń-
ska, Bronisław Harasiuk, Paulina Za-
leś i Jarek Wajk.

– Od pięciu lat co roku przyjeż-
dżam z mamą na Galę Integracji  
– chwalił się 19-letni Bartek z So-
chaczewa, młody człowiek z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym. – Tu 
spotykam się z kolegami, z którymi 
nie mam okazji zobaczyć się w cią-
gu roku bo mieszkamy w różnych 
miejscach Polski. Na koncercie da-
jemy czadu po każdym kawałku, 
choć tylko Wojtek potrafi gwizdać. 
Integracja to dla mnie radość. Gdy 
u osoby niepełnosprawnej nie wi-
dać radości, to znaczy, że jeszcze 
nie jest zintegrowana. Na Gali za-
wsze jest super, fajnie jest zobaczyć 
te wszystkie pozytywne przykłady 
zdrowych, działających dla niepeł-
nosprawnych, oraz niepełnospraw-
nych działających mimo barier. 
Szkoda, że Gala trwa tylko trzy  
godziny.  ◆

Na Gali występuje wielu 
znanych i lubianych 

artystów. Niektórzy – jak 
Kayah – nawet kilkakrotnie 

na przestrzeni lat

Wielka Gala Integracji jest okazją  
do promowania dokonań artystów 
z niepełnosprawnością. 
Na zdjęciu: Roman Roczeń
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Jazda konna wymaga cierpliwo-
ści, skupienia, odrobiny odwagi 

i sprawności fizycznej. Koń, które-
mu poświęci się wystarczająco dużo 
uwagi i nawiąże z nim kontakt, po-
trafi odwdzięczyć się oddaniem 
i przyjaźnią. Korzyści płynące z tego 
kontaktu są rozliczne. Te emocjo-
nalne to wyciszenie, poczucie bez-
pieczeństwa, którego doświadcza 

no, zaledwie kilkanaście minut jaz-
dy od ruchliwego centrum Warsza-
wy. Przychodząc tutaj, ma się 
wrażenie, jakby wkraczało się do in-
nego świata, gdzie zamiast uliczne-
go jazgotu słyszy się radosne rżenie 
koni. Poznaję hipoterapeutki Martę 
Woińską i Izę Linde. Izę będę podpa-
trywał podczas jej pracy z pod-
opiecznymi, a Marta stanie się moim 
przewodnikiem po świecie hipotera-
pii. Cały czas towarzyszy nam też 
Kuba – wolontariusz fundacji.

Dzień pracy hipoterapeuty zaczy-
na się od przygotowania koniom 
śniadania złożonego z paszy energe-

Hipoterapeuci
Czy może być coś piękniejszego niż łączenie pracy z pasją?

Tak – jeśli przy okazji pomaga się ludziom. 
To wszystko ma w sobie praca hipoterapeuty.

jeździec na końskim grzbiecie, i ra-
dość płynąca z obcowania z tym nie-
zwykle ufnym stworzeniem. Ale nie 
mniej ważne są korzyści fizyczne: 
każda godzina spędzona w siodle 
wpływa na ciało – mięśnie, kręgo-
słup, a nawet pracę serca i płuc. Dla-
tego konie mogą stać się wspaniały-
mi terapeutami dla dzieci z różnymi 
niepełnosprawnościami.

Cierpliwy koń terapeuta. 
Ośrodek Hipoterapii Fundacji Po-
mocy Młodzieży i Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Hej, Koniku!” mieści 
się na terenie dawnego PGR-u Bród- F
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Mateusz Różański
dziennikarz „Integracji”,  
serwisu finansebezbarier.pl  
i portalu niepelnosprawni.pl
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tycznej: owsa i uwielbianych przez 
zwierzęta jabłek. Karmienie musi 
odbyć się odpowiednio wcześnie, 
tak, aby koń, na grzbiecie którego 
odbywać się będzie terapia, spokoj-
nie mógł strawić posiłek.

Przychodzi czas na wybór odpo-
wiedniego wierzchowca, który naj-
lepiej będzie pasował do potrzeb 
podopiecznych. Wybór pada na Ber-
ka, niezwykle urodziwego fiordinga, 
przedstawiciela pochodzącej z Nor-
wegii rasy drobnych i wytrzymałych 
koni o specyficznej sierści barwy 
miodu. Berek, jak większość jego 
krewniaków, ma bardzo spokojny 
charakter, jest cierpliwy i zrówno-
ważony, co czyni go świetnym koń-
skim terapeutą.

– W Polsce nie ma tradycji ho-
dowli koni na potrzeby hipoterapii. 
Ośrodki kupują zwierzęta na wol-
nym rynku – wyjaśnia Marta Woiń-
ska. – Starają się wybierać konie, 
które są zdrowe, mają równy i sta-
bilny krok, odpowiednią budowę 
i oczywiście wspomniane już cechy 
charakteru – wylicza Marta. 

Bardzo ważne jest też, aby koń te-
rapeuta dobrze znosił długotrwałą 
pracę w stępie (najwolniejszym 
końskim chodzie) i potrafił szybko 
się uczyć i dostosowywać do no-
wych warunków. Oczywiście za-
równo konie, jak i ludzie pracujący 
w hipoterapii muszą cały czas do-
skonalić umiejętności ze względu 
za zmieniające się potrzeby pod-
opiecznych.

Terapeutka podkreśla jednak, że 
nie ma czegoś takiego jak idealny 
koń do hipoterapii. 

– Przekrój beneficjentów jest tak 
różny, że ośrodek, aby dobrze funk-
cjonować, musi mieć różne konie: 
mniejsze, większe, o krótszym lub 
dłuższym kroku – zauważa Marta 
Woińska. 

Z racji tego, że część uczestników 
hipoterapii płynnie przechodzi do 
parajeździectwa, potrzebne są też 
konie, które mogą uczestniczyć 
w treningu sportowym. 

– Dopasowanie konia do jeźdźca 
jest niezwykle ważne. Wśród na-
szych podopiecznych jest wiele 

osób z autyzmem. Jednego z nich 
posadziliśmy kiedyś na bardzo ży-
wego i energicznego konia. Koń 
i jeździec niezbyt dogadywali się ze 
sobą, co skutkowało, niestety, ata-
kami agresji u chłopaka – wspomi-
na Iza Linde. – Gdy wymieniliśmy 
wierzchowca na spokojniejszego 
i mniej czułego na bodźce, udało im 
się nawiązać porozumienie.

Z poduszką na grzbiecie. Na 
konia wsiada 6-letnia Elizka, dziew-
czynka z mózgowym porażeniem 
dziecięcym (MPD) i wrodzoną wiot-
kością mięśni, która przyszła do 
stajni ze swoją mamą Alicją. Hipote-
rapeutki serdecznie witają się 
z nimi, a wolontariusz Kuba przy-
prowadza wyczyszczonego przez 
siebie Berka. Mama wprowadza 
Elizkę na specjalną rampę, z której 
mała, z pomocą terapeutki wsiada 
na grzbiet konia. Rozpoczyna się 
pierwsza lekcja. Elizka siedzi na 
grzbiecie prowadzonego przez Kubę 
Berka. Dziewczynkę asekurują idą-
ca tuż obok Iza, która nie tylko ko-
ryguje postawę dziewczynki, ale też 
cały czas z nią rozmawia. Terapeuta 
zwraca uwagę na to, jak mały pod-
opieczny siedzi na koniu, dzięki cze-
mu w pełni wykorzystuje terapeu-
tyczne działanie, jakie koński chód 
ma na ludzkie ciało. Kontakt z ko-
niem i terapeutką pozwala dziew-
czynce się rozluźnić. I to widać. 
Elizka śmieje się od ucha do ucha. 

– Elizka cały czas robi postępy, 
niedawno nawet nauczyła się cho-
dzić. Wierzę, że hipoterapia jest 

jednym z elementów, które wpływa-
ją pozytywnie na jakość jej życia  
– dodaje jej mama, Alicja.

Tymczasem do kolejnej jazdy przy-
gotowuje się 3-letnia Tosia, której 
towarzyszy jej tata, Sebastian. 
Dziewczynka jest bardzo rozemocjo-
nowana. Podobnie jak Elizka ma 
MPD. Przy wsiadaniu potrzebuje po-
mocy zarówno taty, jak i terapeutki. 
Aby zapewnić dziewczynce maksy-
malny komfort i bezpieczeństwo, Iza 
siada na koniu za nią i ją asekuruje. 
Na kłębie (przedniej części grzbietu, 
tuż przed szyją konia) zostaje 
umieszczona specjalna poduszka,  
na której dziewczynka może się 
oprzeć.

– Już po pierwszym miesiącu 
można było zauważyć zmianę na 
lepsze. Widzieliśmy to my, jak 
i przychodząca do córki rehabili-
tantka – odpowiada mi tata dziew-
czynki, gdy Berek oddala się na pa-
dok. – Tosi poprawiło się ułożenie 
kręgosłupa i balans ciała. Ruch ko-
nia sprawia, że Tosia uczy się za-
chowywać równowagę i jednocze-
śnie rozwija swoje mięśnie. Dzięki 
temu umie np. już samodzielnie 
siadać – wylicza. Pan Sebastian za-
uważa także zmiany w zachowaniu 
córeczki: – Moja córka pokochała 
konie. Gdy je widzi, cała się śmieje, 
a jak wsiądzie na grzbiet, to jest 
jednym wielkim szczęściem. 

Zadowolona z postępów pod-
opiecznej jest terapeutka Iza. Wspo-
mina, że kiedy Tosia pierwszy raz 
usiadła na koniu, nie była w stanie 
złapać równowagi i płakała.

rehabilitacja

Samo życie

Wybrane ośrodki hipoterapeutyczne
Hipoterapię prowadzi wiele stajni w Polsce. Poniżej adresy kilku z nich:

Centrum Jeździectwa Fundacji Hippoland: Zagórze, gm. Wiązowna pod Warsza-

wą w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w sąsiedztwie Mazowieckiego Cen-

trum Neuropsychiatrii, tel.: 782 234 589, 609 465 751, www.hippoland.pl

Ośrodek Hipoterapii Kolibki: Al. Zwycięstwa 291, Gdynia, tel.: 58 624 85 83

Ośrodek Hipoterapii Fundacji Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepeł-

nosprawnych, Kraków, ul. Salwatorska 14, tel.: 726 301 040, 

fundacja-hipoterapia.pl

Ośrodek Hipoterapeutyczny „Padok” Katowice,  ul. Strumienna 8, 

tel.: 692 897 026, 032 353 46 88, www.padok.net
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Spinacze na uszach. Po Tosi na 
konia wsiada dziesięcioletni Bartek, 
któremu towarzyszy dziadek. Chło-
piec jako kilkulatek przebył poważ-
ną operację usunięcia glejaka. Nie 
chodzi samodzielnie i prawie cały 
czas musi być asekurowany przez 
opiekuna. Pomimo obaw towarzy-
szącego mu dziadka chłopcu zgrab-
nie, choć nie bez pomocy, udaje się 
usiąść na końskim grzbiecie.

Celem hipoterapii Bartka jest  
m.in. nauka koordynacji i planowa-
nia ruchów. Terapeutka prosi go 
o wykonanie prostego ćwiczenia. 

– Masz tu dwa spinacze, wybierz 
sobie jeden i przypnij go do końskiej 
grzywy. A teraz weź drugi i przypnij 
go jeszcze dalej – kontynuuje ćwicze-
nie. Chłopiec w skupieniu wykonuje 
polecenia terapeutki i po jakimś cza-
sie udaje mu się przyczepić spinacz 
w pobliżu końskich uszu. – Brawo! - 
chwali ucznia Iza Linde. 

Jako czwarta na zajęcia przyjeż-
dża z mamą poruszająca się na wóz-
ku Angelika. Dziewczynka ma MPD. 
Z rozmowy z mamą wynika, że, za 
sprawą hipoterapii udało się za-
szczepić pasję jeździecką rodzeń-
stwu Angeliki – brat wybrał się na-
wet na obóz jeździecki razem z Izą 
Linde i teraz zadręcza mamę (która 
twierdzi, że mimo strachu też wsią-
dzie na konia) prośbami o kupno 
wymarzonego wierzchowca. 

Mama dziewczynki w bardzo 
szczerej rozmowie opowiada mi 
o drodze, jaką Angelika musiała 
przejść w swoim zaledwie kilkulet-
nim życiu.

Koński grzebiet to lepszy 
świat. Opisaną czwórkę dzieci łą-
czy jedno: traktują jazdę konną jak 
przyjemność, a nie terapię. Obcowa-
nie z koniem wyzwala w nich pozy-
tywną energię, która sprawia, że 
zapominają o chorobach i niepełno-
sprawnościach. Jakby siadając na 
końskim grzbiecie, przenosiły się do 
innego, lepszego świata.

– Wiele dzieci odmawia współpra-
cy w gabinecie rehabilitacyjnym. 
Buntują się przeciwko nudnym 
i uciążliwym ćwiczeniom. Wtedy 
rodzice decydują się na coś ciekaw-
szego: basen lub hipoterapię – opo-
wiada Woińska. – Tu cały czas coś 
się dzieje, jest kontakt z przyrodą 
i naturalne sytuacje, które wyko-
rzystujemy terapeutycznie.

Obie terapeutki z zaangażowa-
niem opowiadają o tym, co robią. 
Widać, że zarówno z małymi pod-
opiecznymi, jak i ich rodzinami łą-

czy je głęboka więź.
– Ten zawód wybiera 
się z miłości do dzieci, 

koni i chęci pomaga-
nia innym. Nie ma tu 
żadnej głębszej filozo-
fii – mówi Iza Linde. 

Terapeutka trafiła do stajni, gdzie 
działa Fundacja „Hej, Koniku!” i za-
częła udzielać się jako wolontariusz-
ka, studiując jednocześnie terapię 
zajęciową. Wielu przyszłych hipote-
rapeutów studiuje też fizjoterapię, 
pedagogikę, albo jak Marta Woińska 
psychologię. Terapeuta musi też 
ukończyć kurs hipoterapii.

– Należy pamiętać, że praca  
hipoterapeuty nie kończy się po 
wyjściu ze stajni – cały czas jeste-
śmy odpowiedzialni za użytkowane 
przez nas konie i zdarza się spędzać 
noc w stajni, gdy któryś zachoruje 
i trzeba przy nim czuwać – zauważa 
Iza.

On naprawia nas wszystkich. 
Hipoterapia nie zastąpi leczenia i wi-
zyt u fizjoterapeuty. Jak każde tego 
typu działanie wymaga czasu i cier-
pliwości. Ale gdy dziecko z niepełno-
sprawnością wsiada na konia, dzieje 
się coś niesamowitego. Czując ciepło 
końskiego ciała i kołysanie, dziecia-
ki zmieniają się. Koń „usypia” ich 
niepełnosprawność. Zapominają 
o tym, co je ogranicza, a skupiają się 
na płynącej z jazdy radości. 

Dobrze podsumował to jeden z bo-
haterów filmu Niepokonany Sea- 
biscuit, który powiedział: „Wszyscy 
myślą, że znaleźliśmy konia, który 
potrzebował pomocy. I my mu jej 
udzieliliśmy. Ale to nie było tak – to 
on pomógł każdemu z nas. Myślę, że 
w pewnym sensie pomogliśmy sobie 
nawzajem”. ◆

Celem hipoterapii u Bartka 
jest m.in. nauka koordynacji 
i planowania ruchów. 
Dlatego terapeutka prosi go 
o wykonanie prostego 
ćwiczenia.

Ile kosztują różne zajęcia w stajni? 
Ceny hipoterapii wahają się w zależności od ośrodka, od 30 do 50 zł za go-

dzinę jazdy. W większości stajni istnieje możliwość wykupienia karnetów. 

Niektóre stajnie oferują zajęcia bezpłatne lub częściowo dofinansowane ze 

środków PFRON czy budżetów samorządów. Należy o to pytać w stajniach. 

Oprócz kosztów jazdy należy wziąć pod uwagę także koszty sprzętu:  tocz-

ka (ok. 100 zł) i spodni do jazdy – bryczesów (od 50 do 300 zł). Osoby, które 

jeżdżą już bardziej intensywnie, powinny zainwestować w odpowiednie buty 

– ich cena zależy od rodzaju (sztyblety lub oficerki) i jakości. Najtańsze buty 

można nabyć już za ok. 150 zł, podczas gdy dopasowane do jeźdźca oficer-

ki to już koszt nawet 1000 zł. Warto poszukać też sprzętu używanego, np. 

na portalu allegro.pl.





26 INTEGRACJA 4 (126) • 2014

16 sierpnia 2014 r. o 19:30 wi-
dzowie gromadzą się w Amfi-

teatrze im. Michaela Jacksona na 
warszawskim Bemowie. Wjeżdżające 
kolejno na scenę dziewczyny urzeka-
ją gracją. Rudowłose, blondynki, 
brunetki i szatynki, jedna z modnie 
wygolonym bokiem głowy. W białych 
bluzkach z koronkowym dekoltem, 
pastelowych spódnicach przed kola-
no i z kwiatami we włosach wygląda-
ją uroczo. Uroda to jednak nie jedyny 
atut 12 finalistek II edycji wyborów 
Miss Polski na wózku, zorganizowa-
nych przez Fundację Jedyna Taka 
i Fundację PZU, przy wsparciu Be-
mowskiego Centrum Kultury. 

Katarzyna Wojtaszek z Fundacji 
Jedyna Taka wyznaje: 

– Jesteśmy tu po to, aby wybrać 
najpiękniejszą. Ale nie tylko. Ciągle 
są sprawy, o których trzeba mówić.

Te sprawy to przede wszystkim 
wykluczenie społeczne i integracja. 
Jak przypomina burmistrz dzielnicy 
Bemowa, Krzysztof Strzałkowski, 
już niebawem problem niepełno-
sprawności będzie dotyczył co piąte-
go mieszkańca Europy.

– Krasna atmosfera, krasne 
dziewczyny! – ekscytuje się jeden 
z widzów pochodzący z Czech. 

Jedna z kandydatek wyznała: 
– Chciałabym, aby osoby pełno-

sprawne poznały kompetencje osób 
niepełnosprawnych, bo są one na-
prawdę bardzo duże. 

tytuł Miss Publiczności, a w końcu, 
werdyktem jury, zostaje przez ubie-
głoroczną zwyciężczynię Olgę Fijał-
kowską ukoronowana jako Miss Pol-
ski na Wózku 2014.

– Jest taka skromna, delikatna, 
przepiękna, a jednocześnie mądra. 
Jestem pewna, że będzie dobrze 
pełniła misję miss – podsumowuje 
Katarzyna Wojtaszek.

Z koronami na głowach scenę 
opuszczają też: Beata Jałocha (Miss 
Popularności i I Wicemiss), Monika 
Florczuk (II Wicemiss) oraz Alek-
sandra Karpińska (Miss Foto). 
Wszystkie z kwiatami, upominkami 
od darczyńców i sponsorów. W pa-
kiecie z tytułami otrzymały m.in. 
nowoczesne wózki oraz pobyty re-
habilitacyjne i wypoczynkowe. 

– Konkurs dodał mi po pierwsze 
pewności siebie, bo wcześniej mi jej 
trochę brakowało, po drugie – ener-
gii do działania” – mówi Julia Torla. 

Dla Beaty Jałochy te wybory były 
kolejnym, ważnym krokiem na dro-
dze do normalności w nowych wa-
runkach, bo z niepełnosprawnością. 

– Konkurs pomógł mi także na 
nowo odkryć własną kobiecość, bo 
często poruszając się na wózku, cał-
kowicie się o niej zapomina. 

Monika Florczuk, II Wicemiss 
przyznaje: 

 – Nie warto zamykać się na świat 
i ludzi, trzeba coś ze sobą zrobić”. 

Aleksanda Karpińska, Miss Foto, 
chce realizować plany: znaleźć pra-
cę, założyć rodzinę, być szczęśliwa.

Publiczność, która przyszła zoba-
czyć piękne kobiety, dostała razem 
z emocjami lekcję pokory, pozytyw-
nego myślenia i działania. ◆

Misja miss
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Julia Torla, tegoroczna maturzystka ze Stalowej Woli, została Miss 
Polski na wózku 2014. Odbywający się po raz drugi konkurs pokazuje, 

że kobiety są piękne – niezależnie od tego, czy jeżdżą na wózku,  
czy poruszają się na nogach.

„Julia Torla jest the best...”
Temperatura emocji na scenie 

i widowni rośnie na przekór chłod-
nemu wieczorowi. Gdy na scenie 
występuje gwiazda wieczoru, Moni-
ka Urlik, zbierane są ostatnie karty 
do głosowania – zgromadzeni w am-
fiteatrze widzowie wybierają Miss 
Publiczności. Najczęściej słychać: 
„Wygra jedenastka!”.

„Jedenastka”, tegoroczna matu-
rzystka Julia Torla, do Warszawy 
przyjechała z silnym wsparciem. 
W piętnastoosobowej grupie znajo-
mych prym wiedzie chłopak nasto-
latki, Karol, a wzrok przyciągają 
dwa transparenty wśród publiczno-
ści. Na jednym z nich widzowie wy-
dają werdykt: „Julia Torla jest the 
best, każdy tytuł będzie mieć!” – 
i faktycznie: najpierw Julia zdobywa 

Miss Polski na wózku 2014 

Samo życie

Aneta Wawrzyńczak
dziennikarka współpracująca 
z redakcją „Integracji”  
i portalu niepelnosprawni.pl

więcej:
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Julia poznała swojego partnera  
przez portal społecznościowy.  

„Karol napisał do mnie i się spotkali-
śmy. Było to ponad trzy lata temu”.

W konkursie 
Miss Polski  
na wózku Julia 
wystartowała, 
aby udowodnić 
sobie, że da radę. 
„Chciałam  
przeżyć ciekawą 
przygodę”.

„Chciałabym założyć rodzinę, mieć pracę. 
Obecnie jestem świeżo upieczoną 
studentką filologii angielskiej 
w Rzeszowie”. 

„Wypadek zdarzył się 
półtora roku temu.  
Na początku nie wierzyłem 
w ogóle w to, co się stało. 
Wszystko dotarło do mnie 
dopiero z biegiem czasu.  
To zdarzenie przybliżyło 
nas do siebie, a poza tym 
nic się między nami nie 
zmieniło. Może trochę  
więcej Julii pomagam”. 
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Fizjoterapeuta Grzegorz Boczula 
przypina ostatnie rzepy w pasie. 

Podaje pacjentce balkonik.
– Jak się czujesz? – dopytuje.
– Wszystko OK – odpowiada Aneta 

Wiśniewska. 
Mieszkająca w Sochaczewie dziew-

czyna od ośmiu lat porusza się na 
wózku. Kilkanaście lat temu zdia-
gnozowano u niej – błędnie – stward-
nienie rozsiane. Dopiero dwa lata 
temu okazało się, że ma ona rzadką 
chorobę genetyczną – zespół Devica.

miała sił odebrać dyplomu magi-
sterskiego. Powiedziałam: „Pójdę, 
odbiorę”, a ona na to: „Muszę sama”. 
Uparta jest! – chwali córkę. 

Z  ziemi  amerykańskiej  do 
Polski. W sali warszawskiego Cari-
tasu na Woli trwa drugi dzień testów 
egzoszkieletu. Jest to mocowana na 
zewnątrz ciała powłoka zasilana 
przez silniki, która wspomaga ruch 
kończyn. Ma służyć pacjentom po 
udarach, urazach rdzenia i chorym 
na stwardnienie rozsiane.

– Pierwszy model egzoszkieletu 
powstał na potrzeby armii amery-
kańskiej. Ekso Bionics weszła na 
rynek amerykański w 2010 roku, 

Nadciąga egzorewolucja
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Przez długi czas pełniły rolę rekwizytów w filmach – nosili je m.in. 
koloniści na Pandorze w filmie Avatar. Teraz z technologii egzoszkieletu, 

wymyślonej na potrzeby armii, zaczynają korzystać polscy pacjenci. 
W czasie trwających od 11 do 15 sierpnia testów zorganizowanych 

w Warszawie przez Integrację zrobili 7450 kroków.

– Postój chwilę. Postaraj się roz-
luźnić. Gotowa? Ruszamy! – komen-
deruje rehabilitant.

Urządzenie popiskuje wraz z każ-
dym stawianym krokiem.

– Długość kroku w porządku? 
Przenieś ciężar ciała w lewo. Świet-
nie, brawo! – zagrzewa pacjentkę 
Grzegorz. 

Siedząca obok mama pani Anety 
także ją dopinguje.

– Jeszcze raz Anetka! – krzyczy. 
Przeżywa każdy krok córki. – Nim 
zaczęła chorować, była aktywna, nie 
usiadła, tylko biegała. Ale i teraz 
ćwiczy, ćwiczy i jeszcze raz ćwiczy. 
Skończyła pedagogikę społeczną. 
Dopadł ją kolejny rzut choroby, nie 

Agnieszka Fiedorowicz
dziennikarka „Integracji” 
i portalu niepelnosprawni.pl
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dwa lata później na rynek europej-
ski – mówi Beata Roberts, przedsta-
wicielka firmy. Model EKSO GT to 
druga generacja egzoszkieletów. Do 
Polski sprowadziła go gliwicka firma 
Technomex. Warszawskie testy, zor-
ganizowane we współpracy z Inte-
gracją, to część projektu „Ekso”, 
w ramach którego egzoszkielet od-
wiedza miasta w całej Polsce. – Od 
dawna obserwowaliśmy rozwój tej 
technologii. W marcu trafił do nas 
pierwszy egzemplarz. Obecnie 
mamy trzy egzoszkielety: jeden jest 
na stałe dostępny w Centrum Fizjo-
terapii Fizjofit w Gliwicach, drugi 
jeździ po Polsce, a trzeci przeznaczo-
ny jest do prowadzenia badań na-
ukowych. We współpracy z ośrodka-
mi klinicznymi chcemy badać, 
w jakim stopniu pomaga on m.in. 
osobom po udarze mózgu i urazie 
kręgosłupa – wylicza Janusz Fran-
czyk, prezes Technomeksu.

Kroki Anety Wiśniewskiej począt-
kowo są niepewne. 
Przypomina dziecko, 
które uczy się chodzić: 
trochę się boi, ale chęć 
pójścia do przodu po-
zwala zwyciężyć lęk. 

– Nie wyobrażałam 
sobie, że będę po pro-
stu mogła w tym stać 
i iść – mówi.

Każdego kolejnego 
dnia sesji idzie coraz 
pewniej i robi więcej 
kroków. Pacjenci za-
czynają od poziomu 
100–200 kroków na 
pierwszych sesjach, 
ale rekordziści po kil-
ku miesiącach terapii 
robią ich 3 tysiące.

– Nie chodzi tylko 
o liczbę kroków, ale 
ich jakość – podkreśla 
Grzegorz Boczula. – 
Egzoszkielet jest na-
rzędziem rehabilitacji, 
które ma pomóc pa-
cjentom z powrotem 
nauczyć się chodzić.

długość kroków, wysokość kroków, 
szerokość nachylenia bocznego 
i długość nachylenia przedniego. 
Wybiera też odpowiedni poziom pra-
cy urządzenia – precyzuje Roberts.

– W przypadku wyboru programu 
początkowego, każdy kolejny krok 
będzie inicjował sterujący maszyną 
rehabilitant. W przypadku progra-
mu zaawansowanego, to pacjent, 
balansując ciałem, przenosząc cię-
żar ciała z lewej na prawą, inicjuje 
ruch – dodaje Grzegorz Boczula.

Rozluźnij się! Fruwaj! Tymcza-
sem do testów przygotowuje się Ja-
cek Czech, paraolimpijczyk z Londy-
nu i multimedalista mistrzostw 
świata i Europy w pływaniu. Rehabi-
litanci mierzą i ważą pacjenta. Każ-
dorazowo „dopasowuje” się egzosz-
kielet do wymiarów nóg i tułowia 
pacjenta. W Ekso można chodzić,  
jeśli mierzy się od 150 do  
190 cm i waży nie więcej niż 100 kg. 

– Pacjent musi być 
spionizowany, mieć 
w miarę normalne ci-
śnienie, brak reakcji 
ortostatycznych. Pro-
blemem jest również 
zbyt mocna spastyka, 
gdyż nadmierna sztyw-
ność może uniemożli-
wić chodzenie – wylicza 
Grzegorz Boczula.

Piotr Czarnota, od  
12 lat na wózku, pracu-
jący na co dzień w Cen-
trum Integracja w Ka-
towicach, był jednym 
z pierwszych pacjen-
tów, którzy zaczęli ko-
rzystać z egzoszkieletu. 
Testy rozpoczął już 
w marcu w Gliwicach.

– Za pierwszym po-
dejściem, ze względu 
na spastyczność, nie 
zakwalifikowałem się 
do terapii. Umówiłem 
się z rehabilitantami, 
że przed kolejnym te-
stem pójdę na basen, 

Ale jak można chodzić, gdy jest 
się sparaliżowanym od pasa – albo 
nawet od szyi w dół? Czy egzoszkie-
let chodzi sam? Czy pacjent w ogóle 
mu pomaga?

– Napędem egzoszkieletu są czte-
ry mechaniczne silniki zasilane 
przez baterie – wyjaśnia Beata Ro-
berts. – Ekso nie pracuje na poszcze-
gólnych grupach mięśniowych, ale 
całościowo wspomaga siłę chodu. 
Przy stopach są czujniki, które 
umożliwiają wyzwolenie kroku po 
odpowiednim przeniesieniu ciężaru 
ciała przez pacjenta. Software kal-
kuluje siłę pacjenta. Jedni mają 10 
procent, inni – 20, a jeszcze inni – 0. 
Ekso, po oszacowaniu, doda pacjen-
towi brakującej siły do tzw. Ekso 
100 procent. Kluczową częścią eg-
zoszkieletu, obok silników, jest 
montowany z tyłu plecaczek, który 
mieści software urządzenia i jego 
panel sterujący, na którym rehabili-
tant ustawia takie parametry, jak: 

Reklama

nowe technologie
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bo woda rozluźnia. Udało się. Teraz 
ćwiczę w egzoszkielecie raz w tygo-
dniu – wylicza. Regularnie chodzi 
też na basen i jeździ na dostosowa-
nym rowerze. – Chodzenie w eg-
zoszkielecie nie może zastąpić  
innych form rehabilitacji, ale niesa-
mowicie motywuje.

Jacek Czech jeszcze przed rozpo-
częciem ćwiczeń zapewnia: 

– Chcę wykorzystać ten czas jak 
najlepiej. Poczuć znów, jak patrzy 
się na świat, będąc wyprostowanym 
człowiekiem. – Na wózku jeździ od 
18. roku życia; sprawność utracił po 
niefortunnym skoku do wody. Gdy 
wstaje i robi pierwsze kroki, na jego 
twarzy maluje się zaskoczenie i wzru-
szenie. – Czuję się fantastycznie. Je-
stem zaskoczony, jak lekko się cho-
dzi w tym urządzeniu – zauważa. 

Egzoszkielet waży 23 kg.
– Te testy to taki prezent na dru-

gą osiemnastkę – żartuje Łukasz 
Bednarski, doradca zawodowy 
w Centrum Integracja w Warszawie 
(na zdjęciu). – Mam 36 lat, wypadek 
miałem w wieku 18 lat, więc poło-
wę życia chodziłem, a połowę spę-
dziłem już na wózku – precyzuje. 
Doświadczenie chodzenia w egzosz-
kielecie porównuje do nurko-
wania. – Takie poczucie wol-
ności ma nurek, który 
z płycizny wypływa na głębię, 
czuje, jakby frunął – mówi. 

– Bardzo pozytywne, choć 
też dziwne doświadczenie. 
Zazwyczaj widzę świat z per-
spektywy wózka, a w mo-
mencie, gdy wstaję, to przy-
pominam sobie, jaka jestem 
wysoka, a wszyscy ludzie 
tacy mali – śmieje się Izabela 
Sopalska, autorka bloga Kula-
wa Warszawa, która choruje 
na SM.

Lepiej  trawisz  i  oddy-
chasz.  – W porównaniu do 
chodzenia w poręczach orto-
pedycznych egzoszkielet daje 
o wiele większą swobodę, cho-
dzenie nie wymaga wysiłku, 

Lepiej funkcjonują układy: trawien-
ny, krążenia, ale też moczowy, rza-
dziej dochodzi np. do zapaleń pę-
cherza moczowego – wylicza Beata 
Roberts z Ekso Bionics.

– Poprawia się też spastyka, pa-
cjenci po treningu są przez kilka 
godzin wiotcy – dodaje Grzegorz 
Boczula.

Ministerstwo  Małych  Kro-
ków. – To był naprawdę intensyw-
ny i naładowany pozytywnymi 
emocjami tydzień – mówi fizjotera-
peuta Łukasz Grotowski, który jako 
wolontariusz brał udział w testach.

W ciągu tygodnia testów dziesiąt-
ka uczestników zrobiła łącznie  
7450 kroków. Czy wykonując je, 
zrobiliśmy krok jako ludzkość? Kie-
dy przeciętny człowiek będzie mógł 
pójść w egzoszkielecie do kina czy 
na spacer?

– Nieprędko. Nasz model egzosz-
kieletu przeznaczony jest do korzy-
stania w ośrodkach rehabilitacyj-
nychi klinikach. Jego obsługa 
wymaga nadzoru rehabilitanta – 
mówi Beata Roberts z Ekso Bionics. 

Firma prowadzi prace nad mode-
lem do zastosowania w domu. Zapo-

rowa jest cena sprzętu – ok. 
150 tys. dolarów. Producent 
przewiduje jednak, że w ciągu 
kilku lat urządzenie powinno 
stanieć; nie będzie kosztowa-
ło więcej niż średniej klasy 
samochód. Pracuje nad tym, 
by sprzęt był łatwy w zakłada-
niu i obsłudze dla rehabilitan-
tów. Zapewnia też im pakiet 
szkoleń.

– Gdybym miał takie urzą-
dzenie w domu, korzystał-
bym z niego codziennie  
– wyznaje Jacek Czech. Py-
tam, czy da się doświadczenie 
chodzenia w egzoszkielecie 
porównać do zdobycia olim-
pijskiego medalu? – Cóż, me-
dal cieszy, a w tym można 
żyć. ◆

Współpraca: 
Mateusz Różański 

a jedynie dobrej koordynacji pod 
kątem balansu ciała. Znika też lęk, 
jaki odczuwałem podczas terapii na 
łóżku pionizującym – wylicza Jacek 
Czech.

Agata Battek, prezeska Fundacji 
Verba, która 18 lat temu utraciła 
sprawność wskutek wypadku komu-
nikacyjnego, czuła się w egzoszkiele-
cie, jakby miała wpaść w przepaść. 
Szybko się jednak przystosowała: 

– To zupełnie nowa jakość. Na 
zwykłych ćwiczeniach „macha się 
nogą”, co tak naprawdę niewiele 
daje. Tu się chodzi – czuje ruch nóg, 
to rewelacyjnie – opowiada. 

A Łukasz Bednarski dodaje: 
– W ogóle nie czuje się zmęczenia, 

jest za to poczucie rozluźnienia. Po 
przejściu 300 kroków czuję się le-
piej niż po kilku godzinach kon-
wencjonalnych masaży i ćwiczeń.

– Praca w egzoszkielecie w sen-
sie fizjologicznym najbardziej ze 
wszystkich form terapii przypomi-
na ludzki chód. Dlatego ta terapia 
nie tylko poprawia ułożenie kręgo-
słupa i wzmacnia mięśnie. Dzięki 
pionizacji poprawia się praca narzą-
dów wewnętrznych, które są ści-
śnięte, gdy chory siedzi na wózku. 
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● Ogólnopolską infolinię nr 801 801 015
● Konsultacje osobiste, listowne, e-mailowe
● Usługę  „oddzwoń do mnie”
● Kontakt przez Facebook (fanpage Centrum Informacyjne)

Projekt „Ogólnopolskie Centrum Informacyjne dla Osób 
Niepełnosprawnych”  współfinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI
Realizatorem projektu:

„Ogólnopolskie Centrum Informacyjne 
dla Osób Niepełnosprawnych”

● Osoby z niepełnosprawnością (bez względu na rodzaj oraz stopień)
● Osoby z bliższego i dalszego otoczenia osób z niepełnosprawnością
● Organizacje, instytucje
● Pracodawców 
● Wszystkie osoby zainteresowane tematem niepełnosprawności

● bezpłatne poradnictwo prawne indywidualne i grupowe
● bezpłatne poradnictwo socjalne m.in. z zakresu ulg, uprawnień, 
   dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy technicznej, 
   aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

centruminformacyjne@integracja.org

ZAPRASZAMY:

PROPONUJEMY:

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Centrum Integracja 
w Warszawie 
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel.: 22 831 85 82  faks: 22 635 11 82 

e-mail: warszawa@integracja.org

Centrum Integracja 
w Gdyni
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel.: 58 660 28 38, 505 606 776 

e-mail: gdynia@integracja.org
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Warto wiedzieć

Postawić się na miejscu osoby z niepełnosprawnością – to 
jeden z celów firm i instytucji decydujących się na audyty 

eksperckie Fundacji Integracja w zakresie dostępności archi-
tektonicznej, obsługi klienta i dostępnych stron WWW.

i sam budynek odpowiadały potrze-
bom osób z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności – mówi Anthony 
Vesin, Dyrektor Galerii Mokotów, 
i zaznacza, że certyfikat potwierdza, 
iż Galeria Mokotów spełnia warunki 
miejsca przyjaznego nie tylko oso-
bom z niepełnosprawnością, ale też 
o ograniczonej mobilności, np. rodzi-
com z dziećmi w wózkach.

Tomasz Wasielewski, audytor i dy-
rektor działu usług eksperckich Fun-

Frontem do klientów

Galeria dla wszystkich

Integracja od wielu lat wspiera instytucje, firmy i organizacje  
w dostosowywaniu ich usług do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Warto zaufać naszym doświadczonym ekspertom, otwierając się  
na klientów z niepełnosprawnością.

Na audyt architektoniczny, którego 
efektem jest prestiżowy certyfikat 
„Obiekt bez barier”, zdecydowali się 
zarządzający warszawską Galerią 
Mokotów. 

– Certyfikacja w zakresie dostęp-
ności obiektu dla osób niepełno-
sprawnych jest spójna z założoną 
przez nas strategią stałego podno-
szenia poziomu nie tylko usług, ale 
także infrastruktury całej Galerii. 
Chcemy, aby zarówno obsługa, jak 

Beata Rędziak
jest dziennikarką współpracującą m.in. z redakcją 
„Integracji” i portalem niepelnosprawni.pl

dacji Integracja, zwraca uwagę na to, 
że istotna jest otwartość pracowni-
ków na problematykę dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami, 
ale również ich profesjonalizm i go-
towość do udzielenia wszelkich nie-
zbędnych informacji. 

– Do prawidłowego przeprowa-
dzenia audytu konieczne jest spot-
kanie z przedstawicielem obsługi 
technicznej, strażakiem, ochroną 
i innymi służbami działającymi na 
terenie obiektu. To wszystko odbyło 
się w Galerii Mokotów  szybko i bez-
problemowo – mówi.

Dla zarządzających tym centrum 
handlowym najistotniejsza w prze-
prowadzonym audycie była możli-
wość pełnego zrozumienia potrzeb 
osób z różnymi dysfunkcjami. 

– Nasz obiekt cały czas się zmie-
nia, ewoluuje. Wraz z tym procesem 
dostosowujemy go tak, aby ułatwić 
osobom niepełnosprawnym korzy-
stanie z jego oferty. Przeprowadzo-
ny audyt pozwolił nam spojrzeć na 
obiekt oczami osób niepełnospraw-
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nych. Taka zmiana punktu widzenia 
jest bardzo ważna przy wprowadza-
niu dodatkowych usprawnień w bu-
dynku – podkreśla Dyrektor Vesin. 

Audyt wyczulił zarządzających Ga-
lerią Mokotów na pułapki architek-
toniczne i sposoby przystosowania 
obiektu do zróżnicowanych potrzeb 
klientów. Spotkanie z audytorami 
przekonało dyrektora, że wszystkie 
budynki użyteczności publicznej po-
winny zadbać o stałe poprawianie 
standardu w taki sposób, aby móc 
godnie przyjąć osoby z różnego ro-
dzaju niepełnosprawnościami. 

– Przeprowadzenie audytu bardzo 
ułatwia adaptację budynku, ponie-
waż to eksperci pokazują, jakie na-
leży przyjąć rozwiązania, aby 
wszystkie osoby odwiedzające Gale-
rię czuły się w niej komfortowo – za-
znacza Dyrektor Galerii Mokotów.

– Wśród wielu udogodnień zasto-
sowanych w Galerii Mokotów naszą 
uwagę zwróciły drzwi wejściowe wy-
posażone w systemy automatyczne-
go lub półautomatycznego otwiera-

nia, dodatkowe oznaczenia liczby 
wolnych miejsc parkingowych 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi i możliwość wejścia do obiek-
tu z psem asystującym – wylicza  
Tomasz Wasielewski.

Eksperci Integracji przekazali 
do analizy klienta katalog reko-
mendacji z podziałem na zmiany 
konieczne, opcjonalne, wynikają-
ce z dobrych praktyk oraz takie, 
które choć nie leżą w gestii za-
rządcy czy właściciela nierucho-
mości, to mają wpływ na komfort, 
komunikację i łatwość dostępu 
dla osób niepełnosprawnych. 

– Uznaliśmy za celowe ich 
wskazanie. Wprowadzenie sto-
sownych zmian honorowane jest 
nadaniem przez Integrację certy-
fikatu „Obiekt bez barier”, naj-
bardziej rozpoznawalnego na 
rynku wyróżnika dbałości właś-
cicieli nieruchomości o dostęp-
ność architektoniczną budynków 
dla osób z niepełnosprawnością  
– podkreśla Tomasz Wasielewski.F
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Dla ekspertów Integracji, prowadzą-
cych szkolenia z obsługi klienta 
z niepełnosprawnością, nie ma zna-
czenia, czy w grupie jest dwudziestu 
uczestników, czy trzech. 

– Szkolenia są szyte na miarę – 
podkreśla Łukasz Bednarski, szko-
leniowiec Integracji. Takie właśnie 
szkolenie przeszło dwoje pracowni-
ków sekcji Spraw Bytowych Studen-
tów i Osób Niepełnosprawnych 
w Wyższej Szkole Menedżerskiej 
w Warszawie oraz kierownik Domu 
Studenta tej uczelni. – Szkolenie 
było kameralne, i tym lepiej, bo 
wtedy jest czas, żeby z każdym  
porozmawiać o indywidualnych do-
świadczeniach w kontaktach z oso-
bami z niepełnosprawnością. Nie 
ma zasady – jak w szkole czy na 

studiach – że jak jest za mała gru-
pa, to idziemy do domu – żartuje 
Łukasz Bednarski i podkreśla, że 
miał więcej czasu na rozmowę oraz 
ćwiczenia praktyczne. 

– Na pewno szkolenie to zwięk-
szyło naszą świadomość i wiedzę, 
ale też pozwoliło na przełamanie 
lęku i barier w komunikacji ze stu-
dentami z niepełnosprawnością – 
zapewnia Rafał Keller, uczestnik 
szkolenia i pracownik sekcji Spraw 
Bytowych Studentów i Osób Niepeł-
nosprawnych w Wyższej Szkole Me-
nedżerskiej (studiuje ok. 100 osób 
z niepełnosprawnością).

– Na wstępie zawsze pytamy 
uczestników, jakie mają doświad-
czenia z osobami z niepełnospraw-
nością, i prywatne, i zawodowe; py-

Szkolenie szyte na miarę

tamy o skojarzenia i oczywiście 
o oczekiwania, bo inaczej będzie wy-
glądało szkolenie w firmie handlo-
wej, inaczej na uczelni czy w mu-
zeum – opowiada Łukasz Bednarski. 

Szkoleniowcy często rozpoczynają 
warsztat od definicji niepełnospraw-
ności zawartej w Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, 
a uczestnicy zapoznają się ze specyfi-
ką różnych niepełnosprawności: na-
rządu ruchu, wzroku, słuchu, inte-
lektualną ale też zaburzeniami 
psychicznymi i epilepsją. 

– Często też mówimy o cukrzycy, 
o tym, jak odróżnić osoby na nią 
chore od np. narkomanów, wskazu-
jemy też na specyfikę zaburzeń au-
tystycznych czy zespołu Aspergera 
– mówi ekspert Integracji. – Zawsze 
podkreślam, że z osobą z niepełno-
sprawnością trzeba postępować po 
prostu normalnie, jak z innymi – 
podsumowuje Łukasz Bednarski.

Rafał Keller jest przekonany o po-
trzebie takich szkoleń: 

– Polecam takie szkolenia wszyst-
kim firmom i organizacjom, które 
współpracują z osobami z niepełno-
sprawnością, gdyż pozwalają uświa-
domić sobie wiele problemów, z któ-
rymi one się borykają.

Integracja jako ekspert

Warto wiedzieć

Więcej informacji o współpracy 
z Integracją w zakresie dostępności 

architektonicznej, serwisów 
internetowych 

oraz szkoleń dotyczących  
m.in. obsługi klientów  

z niepełnosprawnością udziela 
Rafał Chmura tel.: 505 603 014, 
e-mail: ekspert@integracja.org 
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Kim jest audytor, co robi i jaki 
jest jego warsztat pracy, wyja-

śnia Dominik Paszkiewicz, audytor 
i ekspert Integracji. 

– Audytor dostępności to specjali-
sta z dziedziny informatyki, który 
bada serwisy internetowe czy apli-
kacje na telefony komórkowe, aby 
sprawdzić dostępność danego pro-
duktu dla użytkowników narażo-
nych na wykluczenie cyfrowe – wy-
jaśnia Dominik Paszkiewicz.

Do tej grupy należą najczęściej 
osoby niewidome i słabowidzące, 
niepełnosprawne ruchowo i niesły-
szące – i to one mogą spotkać naj-
większe bariery w dostępności stron. 
Jednakże dostępność to także w du-
żym stopniu przyjazność dla użyt-
kowników starszych, mniej doświad-
czonych w obsłudze komputera albo 
osób z dysleksją.

Co audytor wiedzieć powi-
nien. – Audytor dostępności powi-
nien znać standardy i dobre pra- 
ktyki. Najbardziej powszechnym 
i znanym standardem jest WCAG 
2.0 (Web Content Accessibility Gu-
idelines). To międzynarodowa spe-
cyfikacja, która pomaga określić, 
czy dany produkt jest dostępny dla 
użytkowników – podkreśla Dominik 
Paszkiewicz.

Podkreśla on, że największym wy-
zwaniem dla audytora dostępności 
jest znajomość specyfiki odbiorców. 
Zatem praca audytora polega m.in. 
na łączeniu wiedzy teoretycznej, za-

Kim jest audytor dostępności 
serwisów internetowych?

Eksperci Integracji prowadzą audyty stron internetowych 
pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. Trzeba jednak pamiętać,  
że instytucjom został już niespełna rok  

na ich pełne dostosowanie.

wartej w specyfikacjach czy nawet 
badaniach naukowych, ze znajomo-
ścią wielu grup docelowych. Z tego 
powodu dobry audytor wie, że nie 
jest alfą i omegą – i w wielu sytu-
acjach musi sprawdzić wyniki swo-
ich badań z użytkownikami. Przyda-
je mu się więc także umiejętność 
skutecznej komunikacji.

Jak pracuje audytor. – Przecięt-
ny warsztat audytora to kilkanaście 
programów komputerowych, które 
wspomagają jego pracę. Pomocna 
jest zwyczajna przeglądarka Mozilla 
Firefox, ale wyposażona w tzw. roz-
szerzenia, czyli dodatkowe progra-
my. Jednym z popularnych rozsze-
rzeń, które pomaga sprawdzić 
podstawy dostępności, jest WAVE 

Toolbar (http://wave.webaim.org/to-
olbar/). Narzędzie to działa na zasa-
dzie „rentgena” strony internetowej 
– dzieli się wiedzą Dominik Paszkie-
wicz. To niezwykle przydatne narzę-
dzie w pracy audytora. – Po użyciu 
odpowiednich przycisków WAVE na 
stronie pokazują się ikonki o okreś-
lonym znaczeniu. Niektóre oznacza-
ją, że z całą pewnością WAVE znalazł 
błąd, inne wskazują na występowa-
nie jakiegoś elementu w kodzie, 
który należy sprawdzić. Nie jest to 
zatem narzędzie, które automatycz-
nie sprawdza dostępność, a jedynie 
przyspiesza pracę audytora. Bez 
niego audytor musiałby prowadzić 
badania bezpośrednio w kodzie stro-
ny. Byłoby to niezwykle mozolne 
i mało efektywne.  ◆
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USA. Sterowane myślą
Naukowcy z amerykańskich uczel-
ni: Uniwersytetu Cornella i Uni-
wersytetu Harvarda opracowali 
prototyp urządzenia, nazwanego 
„protezą korowo-rdzeniową”. 
Z pomocą czujników ma wyłapy-
wać impulsy produkowane przez 
neurony sparaliżowanej osoby 
i w zastępstwie rdzenia przekazy-
wać sygnały do sztucznej lub 
prawdziwej kończyny, aby nią po-
ruszyć. O ile połączenie między 
rdzeniem kręgowym a mózgiem 
działa bez zarzutu, to problemem 
jest „zachęcenie” rdzenia do prze-
kazywania sygnałów do mięśni. 
Prace nad urządzeniem trwają.  
(cyfrowaintegracja.org)

Wielka Brytania. Odrzucili córkę urodzoną 
z dystrofią miotoniczną 
Brytyjska para odrzuciła córkę urodzoną przez surogatkę, gdy oka-
zało się, że noworodek cierpi na nieuleczalną formę zaniku mięśni  
– dystrofię miotoniczną. Para adoptowała tylko zdrowego brata bliź-
niaka dziewczynki. Zszokowana surogatka, Jenny, usłyszała od rodzi-
ców, że „nikt nie chce niepełnosprawnego dziecka”. Mała Amy będzie 
jednak dorastać w kochającej rodzinie, a wychowywać ją będzie ma-
ma-surogatka. Partner Jenny, Mark, zmienił pracę na tzw. bardziej 
elastyczną, aby pomóc w opiece nad małą.  (dailymail.co.uk)

Indie. W hołdzie ofiarom 
Oblane kwasem, z ciałami pokrytymi szpecącymi bli-
znami, a jednak piękne. Takie są bohaterki sesji zor-
ganizowanej przez indyjską fundację „Stop Acid At-
tacks” (Stop Atakom Kwasem), która pomaga 
okaleczonym kobietom powrócić do społeczeństwa. 
Zapewnia im wsparcie medyczne i psychiczne, po-
maga realizować marzenia. Oblania kwasem doświad-
cza rocznie w Indiach nawet tysiąc kobiet – najczęściej przez zazdrosnego 
męża, chłopaka lub złą teściową. Sprawców rzadko spotyka kara. Większość 
ofiar ukrywa się przed światem, wstydząc się blizn.  (theguardian.com)

NIEMCY. Granatem 
w demencję
Spożywanie owoców granatu po-
maga spowolnić rozwój choroby 
Alzheimera oraz złagodzić stany 
zapalne towarzyszące chorobie 
Parkinsona – to wyniki badań,  
prowadzonych na Uniwersytecie  
Huddersfield w Wielkiej Brytanii 
i na Uniwersytecie we Fryburgu 
w Niemczech. Punikalagina, prze-
ciwutleniacz, zawarty w granacie 
(najwięcej w skórce) hamuje pro-
ces zapalny w komórkach mikro-
gleju (nieneuronalnych komórkach 
ośrodkowego układu nerwowego, 
biorących udział w odpowiedzi im-
munologicznej). Mikroglej jest 
pierwszą linią obrony w procesie 
rozwoju chorób mózgu. Jego ko-
mórki naprawiają uszkodzenia 
w neuronach.  (science20.com)

USA. Oblej się wodą
i walcz z ALS 
Sportowcy, biznesmeni, gwiaz-
dy filmowe, a nawet politycy 
wylewają sobie na głowę wia-
dra zimnej wody z kostkami 

lodu, filmują to i zamieszczają filmiki w internecie – Ice Bucket Challenge 
(Wyzwania z Kubłem Lodu). Wyznaczają jednocześnie osoby, które mają 
zrobić to samo w ciągu 24 godzin lub zapłacić 100 dolarów organizacji ALS 
Association. Akcja wymyślona przez bejsbolistę, Pete’a Fratesa, ma pomóc 
właśnie chorym na ALS, stwardnienie zanikowe boczne, śmiertelną choro-
bę neurodegeneracyjną. Wyzwanie podjęli m.in.: Cristiano Ronaldo, Geor-
ge W. Bush, Bill Gates (na zdjęciu). Barack Obama został nominowany, ale 
zdecydował się na wpłacenie pieniędzy. Udało się już zebrać 41 mln dola-
rów.  (scientificamerican.com, YouTube.com)

Opracowanie Agnieszka Fiedorowicz, 
Mateusz Różański
Fot. MeiTheng, logis/www,sxc.hu
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kierowca bez barier

Warto wiedzieć

W opinii ekspertów motoryzacji jazda próbna ma po-
móc odpowiedzieć na pytanie, czy w danym samo-

chodzie czujemy się dobrze i czy spełnia on nasze wyma-
gania wg założonych wcześniej kryteriów wyboru auta.

– Jazda próbna to podstawowa sprawa dla osoby z nie-
pełnosprawnością. Możemy kierować się kolorem sa-
mochodu, marką, ale głównie winniśmy przywiązywać 
wagę do ergonomii i potrzeb osób z dysfunkcją narządu 
ruchu. Dlaczego? Bo w katalogu coś może wyglądać 
ładnie, a w praktyce okaże się, że niekoniecznie wspo-
maga akurat konkretną dysfunkcję – przekonuje Robert 
Politowski, dyrektor firmy Efektor, przedstawiciela 
w Polsce GUIDOSIMPLEX, producenta urządzeń dla kie-
rowców i pasażerów z dysfunkcjami narządu ruchu.

Nie ma co do tego wątpliwości także Konrad Śliżew-
ski z Białegostoku, kierowca z 5-letnim stażem, który 
szukał oprzyrządowania do swojego fiata bravo. 

– W firmie Efektor zaproponowano mi oprzyrządo-
wanie odpowiednie do mojej dysfunkcji kończyn dol-
nych, czyli obręcz wokół kierownicy i hamulec ręczny. 
Skorzystałem z jazdy próbnej i byłem bardzo zadowo-
lony. Na zdjęciu coś może wyglądać super, ale w prak-
tyce okazuje się, że to niekoniecznie dobre akurat dla 
mnie – mówi Konrad Śliżewski, który z oprzyrządowa-
nia, na które się zdecydował korzysta już kilka lat.

Darmowe jazdy. Robert Politowski zwraca uwagę 
na to, że sztuką jest być nie tylko dobrym handlowcem, 
ale przede wszystkim doradcą. – Poniekąd bierzemy od-

Beata Rędziak 
jest dziennikarką, współpracuje m.in. z redakcjami 
„Integracji” i niepelnosprawni.pl 

Rzadko który kierowca wyobraża sobie 
podjęcie decyzji o zakupie auta  

przed odbyciem jazdy próbnej. Jest ona 
także ważna dla kierowcy 

z niepełnosprawnością, który musi dokonać 
wyboru odpowiedniego oprzyrządowania, 

adekwatnego do rodzaju dysfunkcji.

Partner cyklu „Kierowca bez barier”

powiedzialność za naszych klientów – podkreśla. 
Anna Starbała z Kutna, która od urodzenia porusza 

się na wózku, nowe oprzyrządowanie do auta testowała 
cały dzień.   – Przedstawiciel firmy Efektor przyjechał 
do Kutna. Jeździłam po okolicy i sprawdzałam w róż-
nych warunkach zaproponowane oprzyrządowanie. 
Zdecydowałam się na jego instalację do mojej skody 
citygo, bo było bardzo lekkie, funkcjonalne i spełniało 
moje oczekiwania – wylicza klientka. – Bardzo wygod-
ne było także to, że firma zabrała mój samochód i zo-

Warto spróbować

Projekt wsparcia mobilności  
– Już niebawem, w ramach projektu „Kompleksowy 

system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych 

ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center” (AMC2), 

rozpoczną się bezpłatne jazdy próbne samochodami 

przystosowanymi do kierowania przez osoby z dys-

funkcjami ruchowymi oraz autami zaadaptowanymi 

do przewozu tych osób – informuje dr hab. inż. Mar-

cin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samocho-

dowego w Warszawie. – Kierowcy otrzymają do  

czasowej dyspozycji auta odzwierciedlające tzw. po-

pularne profile adaptacji pojazdów, które zostały 

poddane zmianom z zastosowaniem innowacyjnych 

materiałów, sprzętu i technologii montażu. W czasie 

testów będziemy zbierać od kierowców informacje 

zwrotne. Na podstawie ich wskazówek i opinii człon-

kowie konsorcjum projektu AMC2 będą usprawniać 

sprzęt adaptacyjny pojazdów, aby był bardziej przy-

jazny dla użytkowników – podkreśla dyrektor Ślęzak.

Kontakt w sprawie projektu AMC2: 
Adam Sowiński i Małgorzata Zysińska z Instytutu Trans-
portu Samochodowego: adam.sowinski@its.waw.pl,  
malgorzata.zysinska@its.waw.pl
Więcej o projekcie www.amc2.pl
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kierowca bez barier

Warto wiedzieć

Tomasz Chodkiewicz – Dyrektor Handlowy 
Peugeot Polska

Do salonu Peugeot najszybciej można dotrzeć za 

pośrednictwem naszej strony internetowej. Dzisiaj 

możemy się pochwalić czymś więcej, a mianowicie nową  

stroną www.peugeotbezbarier.pl, która została stworzona 

w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie ze strony 

osób z niepełnosprawnością. Po wejściu na stronę wystar-

czy  skorzystać z wyszukiwarki, aby wybrać jeden z salo-

nów Peugeot biorących udział w programie Peugeot bez 

Barier. Można również zapoznać się z naszą ofertą samo-

chodów z możliwością adaptacji do potrzeb kierowców 

z niepełnosprawnością. Do dyspozycji mamy dwa typy sa-

mochodów, przedstawicieli najpopularniejszych segmen-

tów: z automatyczną skrzynią biegów oraz z dodatkowym 

oprzyrządowaniem. Na stronie internetowej mamy możli-

wość wyboru modelu. W przypadku chęci odbycia jazdy 

testowej przez osobę z niepełnosprawnością możemy za-

oferować model 208, który jest dostosowany do potrzeb 

programu, co oznacza, że posiada specjalną adaptację, 

która polega na zastosowaniu najbardziej popularnego 

rozwiązania, najczęściej wymaganego przez osoby z nie-

pełnosprawnością. Adaptacja obejmuje ręczny gaz i ha-

mulec. Jest to nowością na rynku polskim, ponieważ tego 

typu usługi najczęściej nie są oferowane i dotyczy to za-

równo branży „rent a car” (wypożyczalni), jak również in-

nych przedstawicieli motoryzacyjnych. Peugeot posiada 

w parku dealerskim ofertę na tego typu samochody, ale 

przede wszystkim klient ma możliwość wypróbowania 

oprzyrządowanego samochodu. Jest to jeden ze standar-

dów marki Peugeot. Klient może w dogodnym dla siebie 

terminie umówić się na jazdę testową. Po dokonaniu wy-

boru dealera z klientem kontaktuje się doradca handlowy, 

zapraszając do punktu dealerskiego.  Sama jazda testowa 

to proces, który jest precyzyjnie zaplanowany i jest czę-

ścią standardów jakości marki Peugeot. Po pierwsze, wy-

magane jest prawo jazdy. W tym celu doradca handlowy 

ma obowiązek sprawdzenia dokumentu, o ile klient jesz-

cze nie był obsługiwany przez dany punkt sprzedaży. Dru-

gi krok to propozycja odbycia jazdy testowej z klientem, 

tak aby pokazać funkcjonalność samochodu. Oznacza to, 

że jako pierwszy kieruje samochodem handlowiec, klient 

natomiast obserwuje cały proces jako pasażer. Podczas 

jazdy omawiana jest trasa jazdy testowej, która już wcze-

śniej została przygotowana jako jeden ze standardów. 

Klient ma do wyboru dłuższą lub krótszą trasę. Oczywiście 

jazda testowa odbywa się zgodnie z zasadami ruchu dro-

gowego. Rolą handlowca jest możliwie w najlepszy spo-

sób, bez odwracania uwagi klienta, przedstawienie walo-

rów samochodu. Po odbyciu jazdy testowej jest możliwość 

wyboru, zamówienia samochodu i skonfigurowania go 

zgodnie ze swoimi potrzebami. 

Jestem przekonany że w najbliższej przyszłości rynek 

usług, jak również programy skierowane do klientów 

z niepełnosprawnością bardzo mocno się rozwiną na pol-

skim rynku.  

Zapraszamy na jazdę testową

stał on odstawiony z powrotem po zainstalowaniu 
sprzętu. Koszt adaptacji to blisko 10 tys. zł, połowę 
dofinansowała mi SPiNKa (Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym Kierowcom). Nie ponosiłam do-
datkowych opłat za jazdy testowe oraz zabranie i od-
stawienie auta – wylicza pani Anna. 

– Osoba odbywająca jazdę testową nie ponosi kosz-
tów z nią związanych. Niektórzy dealerzy prowadzą 
politykę wypożyczania auta na dzień lub dwa do dłuż-
szego testu i wtedy osoba testująca z reguły ponosi 
koszty paliwa – dodaje Robert Jalowski, Kierownik 
Operacyjny Sprzedaży w POL-MOT Auto SA.

Kierownica w trzech płaszczyznach. – Przede 
wszystkim oceniamy to, jak czujemy się w samocho-
dzie, czy fotele są wygodne nie tylko przy pokonywa-
niu krótkich odcinków, ale i w trasie, czy odpowiada 
nam charakterystyka pracy zawieszenia – są auta 
twarde - niemieckie, miękkie - francuskie i pośrednie 
– japońskie. W przypadku osób z niepełnosprawnością 
warto skupić się na możliwości zajęcia w aucie odpo-

wiedniej pozycji. Zwróćmy uwagę, czy mamy dostępną 
regulację fotela kierowcy w trzech płaszczyznach: gó-
ra-dół, przód-tył, regulacja lędźwiowa, i kierownicy 
w dwóch płaszczyznach: góra-dół i głębokość – radzi 
Robert Jalowski. Zwraca też uwagę na znaczenie wi-
doczności z pozycji kierowcy oraz dostępność wszyst-
kich strategicznych przycisków i przełączników, czyli 
szeroko pojętej ergonomii. – Dodatkowo oceniamy pra-
cę silnika pod kątem dynamiki, przyspieszenia oraz 
poziomu głośności przy różnych prędkościach. Idealne 
jest odbycie dla porównania jazdy tym samym mode-
lem z różnymi silnikami i w innych wersjach wyposa-
żenia – dodaje ekspert.

Dla Agnieszki Nowak z Tarnobrzega, kierowcy 
z przepukliną oponowo-rdzeniowej, ważna była m.in. 
gałka na kierownicy, elektroniczne sprzęgło i rączka, 
która ma rozgałęzienia do pedału gazu i hamulca. 

– Jazdę testową odbyłam w fiacie panda w firmie Efek-
tor i zaproponowane przez nią rozwiązania spełniły 
moje oczekiwania – mówi Agnieszka, która w zeszłym 
roku poszerzyła grono posiadaczy prawa jazdy.  ◆
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MIT
Piwo co prawda zawiera alko-
hol, ale w tak małych ilościach, 

że nie ryzykuje się pijąc je,  
bo jest mniej szkodliwe.

FAKT
Szkody mogą pojawić się u osób, 

które piją wyłącznie piwo. Wypicie 
jednej szklanki (250 ml) piwa o mocy 
5% powoduje wprowadzenie do or-
ganizmu takiej samej ilości alkoho-
lu jak wypicie małego kieliszka  
(30 ml) wódki o mocy 40%.

MIT
Ktoś, kto pije dużo w weekendy, 
a w inne dni tygodnia pije małe 

ilości alkoholu lub wcale,  
nie ryzykuje uzależnieniem.

FAKT
Nawet jednorazowe upicie się jest 

szkodliwe dla organizmu. Problemy 
alkoholowe zazwyczaj narastają 
stopniowo i zaczynają się od re- 
gularnego nadużywania alkoholu 
w pewnych określonych, powtarza-
jących się sytuacjach. U części osób 
pijących w weekendy można rozpo-
znać objawy uzależnienia.

MIT
Jeśli kierowca prześpi się trochę 
po piciu alkoholu, to po obu-

dzeniu może spokojnie  
prowadzić samochód.

FAKT
Stężenie alkoholu we krwi i w wy-

dychanym powietrzu zależy od ilości 
spożytego alkoholu, ciężaru ciała 
osoby pijącej i czasu, jaki upłynął od 
spożycia alkoholu. Wątroba metabo-

lizuje alkohol ze stałą prędkością 
ok. 8-10 g na godzinę u kobiety  
i 10-12 g na godzinę u mężczyzny. 
Sen nie wpływa na przyspieszenie 
tego procesu.

MIT
Jeśli wypiję kawę po spożyciu 

alkoholu, to szkodliwe działanie 
alkoholu zostanie usunięte.

FAKT
Picie kawy nie wpływa na poziom 

stężenia alkoholu we krwi i w wydy-
chanym powietrzu, choć może wy-
woływać mylne, subiektywne wra-
żenie bycia trzeźwym.

MIT
Jeśli piję alkohol w bezpiecznym 

miejscu, np. w gronie osób 
znajomych, to mi nic nie grozi 

i nie zaszkodzi.
FAKT

Szkody mogą pojawić się bez 
względu na to, gdzie pijesz alkohol. 
Szkody zdrowotne są związane 
z działaniem alkoholu na organizm 
i zależą przede wszystkim od ilości 
wypijanego alkoholu i częstotliwo-
ści picia. Zachowania podejmowane 
pod wpływem alkoholu, takie jak: 
kłótnia, stosowanie przemocy, nie-
chciane kontakty seksualne, rów-
nież mogą być źródłem poważnych 
strat i pojawić się niezależnie od 
miejsca, w którym jest spożywany 
alkohol.

MIT
Alkohol relaksuje i jest dobrym 
środkiem na zdenerwowanie.

Jedno piwo nie szkodzi
Alkohol jest dostępny i spożywany w wielu sytuacjach życiowych, więc często 

ulegamy złudzeniu, że wiemy o nim wszystko. Obserwacje specjalistów 
wskazują jednak, że tak nie jest. Wiele błędnych i szkodliwych przekonań 

dobrze funkcjonuje także w środowisku osób z niepełnosprawnością.

zagrożenia

Warto wiedzieć

Tekst Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

FAKT
Alkohol działa uśmierzająco i de-

presyjnie. Chwilowe odprężenie, ja-
kiego doznają niektóre osoby po 
spożyciu alkoholu, powoduje, że nie 
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myśli się o problemach życiowych. 
Po wytrzeźwieniu wraca się jednak 
do problemów z większą siłą. Wpływ 
alkoholu na ośrodkowy układ ner-
wowy pociąga za sobą jeszcze więk-
szą „nerwowość”.

MIT
Alkohol jest lekarstwem na sen.

FAKT
Zaśnięcie po spożyciu alkoholu 

jest wynikiem toksycznego działa-
nia alkoholu na mózg. Sen w takiej 
sytuacji nie jest naturalny (fizjolo-
giczny), a człowiek podczas takiego 
snu nie wypoczywa w sposób  

właściwy.

MIT
Jeśli ktoś 
codziennie 

chodzi do pracy, 
to znaczy,  
że nie jest 
uzależniony.

FAKT
Większość alkoholików regularnie 

i dużo pracuje, często są to dobrzy 
pracownicy, którzy starają się złago-
dzić poczucie winy spowodowane 
nadużywaniem alkoholu dobrą i sta-
ranną pracą.

MIT
Alkoholicy to ludzie z marginesu 

społecznego.
FAKT

Tylko 3-5% wszystkich alkoholi-
ków to osoby zmarginalizowane. 
Przeważająca większość, czyli 95- 
-97%, mieści się w przekroju całego 
społeczeństwa. Ludźmi uzależnio-
nymi od alkoholu są przeważnie 
normalnie pracujący, posiadający 
rodziny i nierzadko powszechnie 
szanowani obywatele.

MIT
Jeśli ktoś codziennie pije 3–4 
piwa po pracy, nie ryzykuje 
uzależnieniem ani szkodami 

zdrowotnymi.
FAKT

Osoba pijąca alkohol regularnie 
nie musi wypijać bardzo dużych da-
wek, aby ryzykować uzależnieniem. 
Kobiety nie powinny przekraczać  
20 g alkoholu (dwie standardowe 
porcje), a mężczyźni 40 g alkoholu 
dziennie (cztery standardowe por-
cje), nie więcej niż 5 razy w tygo-
dniu. 3–4 piwa pite regularnie co-
dziennie powodują ryzyko powstania 

szkód zdrowotnych, w tym uzależ-
nienia.

MIT
Alkoholicy piją codziennie.

FAKT
Niektórzy alkoholicy nadużywają 

alkoholu codziennie. Bardziej typo-
wym sposobem jest jednak picie 
przerywane dłuższymi lub krótszy-
mi okresami całkowitej abstynencji.

MIT
Niektórzy rodzą się 

alkoholikami.
FAKT

Takie stwierdzenie nie jest praw-
dziwe, bo przemawiałoby za tym, że 
alkoholizm powstaje wyłącznie na 
drodze dziedziczenia. Dzieci alkoho-
lików byłyby wówczas skazane na 
alkoholizm, a tak przecież nie jest. 
W myśl dzisiejszych poglądów – na 
powstawanie alkoholizmu, czyli uza-
leżnienia od alkoholu, składają się 
nie tylko czynniki biologiczne, ale 
także psychologiczne i społeczne.

MIT
Picie alkoholu jest sprawą 

prywatną i nie należy się w nią 
wtrącać.
FAKT

Jeśli jesteś zaniepokojony piciem 
bliskiej osoby – przyjaciela, kolegi 
z pracy czy brata, masz prawo z nią 
o tym porozmawiać. Nie narusza to  
jej prawa do prywatności, a jedynie 
jest wyrazem troski o jej zdrowie. ◆

zagrożenia

Warto wiedzieć
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Zawody, które trwały od 5 do 7 
września br., to część cyklu orga-

nizacji PWA (Professional Windsur-
fers Association) – World Tour. Part-
nerem tej imprezy był Totalizator 
Sportowy, właściciel marki LOTTO. 

Wiatr wiejący z prędkością bliską 
70 km/godzinę, pozwalający wind-
surferom na skomplikowane ewolu-
cje, wytwarzało aż 30 wiatraków. 
Windsurferzy walczyli w katego-
riach: skoki, slalom i freestyle. 
Szczególnie widowiskowe były sko-
ki poprzedzane najazdem na rampę. 

Najbardziej wszechstronną za-
wodniczką okazała się Holenderka 
Arrianne Aukes, trzykrotnie stająca 
na podium. Z polskich żeglarzy, któ-
rzy startowali dzięki „dzikim kar-
tom”, na drugich miejscach uplaso-
wały się: Zofia Klepacka w slalomie 
i Justyna Śniady w skokach. 

W Halowych Mistrzostwach Polski 
w kat. windsurfing I i II miejsce zdo-
byli zawodnicy MOS 2 Warszawa: 
Maciej Rutkowski i Wojciech Mro-
czyński, a III – Przemysław Miar-
czyński z SKŻ Ergo Hestia Sopot. 

Za falą fala mknie

Trzy tysiące metrów sześciennych wody i światowa czołówka windsurferów  
– na Stadionie Narodowym odbył się Halowy Puchar Świata w Windsurfingu.

Jedną z bardziej widowiskowych dyscyplin były skoki. 
Zawodnicy rozpędzali się na specjalnej rampie

Do stworzenia wiatru i fal użyto  
aż 30 gigantycznych wiatraków

Tekst Agnieszka Fiedorowicz Zdjęcia Ewelina Dogońska/Integracja, Grażyna Myślińska/FORUM
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Zawodnicy rywalizowali 
na basenie 90 m x 33 m, „zorganizowanym” 
na płycie Stadionu Narodowego. 

W kategorii freestyle liczyła się kreatywność zawodników.  
Ich ewolucje zapierały widowni dech w piersiach

Puchar Świata w Windsurfingu

Sport

Zawodniczki triumfujące w skokach: Arrianne Aukes,  
Justyna Śniady i Amanda Beenen

Kibice z niepełnosprawnością skorzystali 
z miejsc w swoim sektorze

Zawody urozmaiciły pokazy 
sportu ekstremalnego  

– wakeboardingu – połączenia nart 
wodnych, snowboardu  

i surfingu
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Tegoroczny XXV kongres Między-
narodowej Unii Architektów 

(UIA) sprowadził do Durbanu w Afry-
ce Południowej 5 tys. architektów 
i studentów architektury. Trzydnio-
wy program obejmował kilka ple-
narnych sesji, kilkadziesiąt konfe-
rencji i seminariów, wystawy 
architektury poszczególnych krajów 
i programów pracy Unii. Fakt, że 
kongres UIA po raz pierwszy odbył 
się w tak odległym zakątku Afryki 
(w latach 70. UIA gościł Kair) spra-
wił, że wzięło w nim udział wielu 
specjalistów z krajów afrykańskich, 

Projektowanie 
uniwersalne

Kwestia dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością
była jednym z ważnych tematów XXV Kongresu Międzynarodowej 

Unii Architektów, zorganizowanego w tym roku w Durbanie w RPA.

które borykają się z problemem znalezienia właściwej 
drogi dla zachowania swojej tożsamości w procesie roz-
woju społecznego i technologicznego. Temat wybrany 
przez południowoafrykańskich organizatorów: „Archi-
tektura skądinąd, architektura inaczej” sugerował 
nowe, świeże na nią spojrzenie. W Durbanie mogliśmy 
się przekonać, że jej obraz jest bardzo zróżnicowany: 
z jednej strony obserwujemy dynamikę wielkich inwe-
stycji, efektowne wieżowce, stadiony, centra kultury, 
a z drugiej – problemy konsekwencji katastrof ekolo-
gicznych, architektury „bosej stopy”. 

Konkurs. Przed wejściem do Centrum Kongresowe-
go odbywała się demonstracja grupy osób na wózkach, 
domagających się od architektów większego zwracania 
uwagi na kwestie dostępności budynków. 

UIA promuje dostępną przestrzeń m.in. za pomocą 
programu „Architektura dla wszystkich”. W jego ra-
mach – dzięki materialnemu wsparciu Stowarzyszenia 
Architektów Polskich – organizuję konkurs „Przyjazne 
Przestrzenie UIA”. 

prof. Krzysztof Chwalibóg
przewodniczący Polskiej 
Rady Architektury 
przy SARP



INTEGRACJA 4 (126) • 2014 43

Przyjazność to nie tylko dostęp-
ność, ale także wysoka jakość archi-
tektury, osiągnięta dzięki właściwe-
mu operowaniu takimi elementami 
warsztatu architekta, jak: formy, 
materiały, kolory, oświetlenie. 

W czasie dwóch pierwszych edycji 
na kongresach w Turynie (2008) 
i Tokio (2011) w konkursie brały 
udział projekty z krajów Europy 
Środkowowschodniej oraz Południo-
wej. W Durbanie po raz pierwszy 
konkurs zyskał wymiar ogólnoświa-
towy. Zgłoszono ponad 100 obiek-
tów, 23 finałowe prace zostały za-
prezentowane na wystawie w hali 
wystaw kongresu, a jury pod prze-
wodnictwem byłego prezydenta 
UIA, Vassilisa Sgoutasa, przyznało 
trzy medale i wyróżnienia za najle-
piej zrealizowane projekty budyn-
ków i przestrzeni publicznych.

Nagrodzeni. W dziedzinie prze-
strzeni publicznej najlepsza okazała 
się realizacja nadbrzeża w greckich 
Salonikach. Ponadkilometrowa pro-
menada z ogrodami tematycznymi 
wyposażona jest w udogodnienia za-
równo dla „wózkowiczów”, jak i osób 
niewidomych: pochylnie, ścieżkę 
prowadzącą, linię świetlną.  

Kolejny medal uzyskał obiekt Cen-
trum Sportu i Rekreacji, wybudowa-
ny przez Armię Zbawienia w Puerto 
Rico. Kompleks sal i boisk sporto-
wych jest w pełni dostępny. 

Trzeci medal został przyznany au-
torom polskiej realizacji: Małopol-
skiemu Ogrodowi Sztuk w Krako-
wie. Już przy wejściu wita ażurowa 
przestrzeń ogrodu, z dostępem do 
szerokiej, wygodnej windy, która za-
wozi na wybraną kondygnację (zdję-
cie na stronie obok). Sala widowisko-
wa w podziemiu ma tyle wolnej części 
podłogi, że umożliwia to ustawienie 
w pierwszym rzędzie wózków. Budy-
nek jest przyjazny, sprawia miłe wra-
żenie także dzięki kolorystyce. Nie 
ma tu szarości betonu, dominuje cie-
pła brązowa brawa ceramiki.

Jury przyznało też szereg wyróż-
nień. Jedno z nich przypadło, Potter 
Street, ośrodkowi dla osób starszych 
i z niepełnosprawnością w australij-

skim Deodenong. Powstał w wyniku 
starannej analizy potrzeb osób wy-
magających różnego stopnia opieki. 
Jest to kompleks parterowych bu-
dynków, w którym poszczególne 
grupy pomieszczeń przeznaczone są 
dla osób o różnymi stopniami niepeł-
nosprawności, a co się z tym wiąże, o 
różnym układzie funkcjonalnym. 
Część mieszkań jest autonomiczna, 
inne są objęte systemem bezpośred-
niej obsługi i opieki. Dużą rolę od-
grywają werandy pozwalające na wy-
poczynek z widokiem na niewielkie 
ogródki.

Wyróżnione Centrum Rehabilita-
cji Vandhalla w Danii to zespół kry-
tych basenów przeznaczonych do 
rehabilitacji. Całość dostosowana 
jest do potrzeb osób na wózkach, 
a komunikacja z basenami rozwiąza-
na jest poprzez pochylnie. 

Ostatni z wyróżnionych to Ośro-
dek Socjalny Melissia w Atenach, 
w którym dostępność została zapew-
niona poprzez system pochylni po-
zwalających na pokonanie różnicy 
poziomów w dostępie zewnętrznym 
oraz poprzez windy.

Dostosowane zabytki. Archi-
tekci myślą o potrzebach osób z nie-
pełnosprawnością, dostosowując  
także zabytki. Podczas Kongresu za-
prezentowano wystawę konkursu 
„Przyjazne Przestrzenie Dostępne 
dla Wszystkich”. Wśród nagrodzo-
nych znalazła się zabytkowa rotun-
da Prophelasis, powstała w okresie 
Cesarstwa Bizantyjskiego. Zabytek 
z Salonik wyposażono w drogę do-
stępu (mostek, pochylnie, platformy 
pionowe), makietę dotykową oraz 
opisy alfabetem Braille’a. 

Nagrodę zdobyła też rewaloryza-
cja Government House w australij-
skim Brisbane. Wejście zapewniono 
tam za pomocą pionowej platformy 
w szklanej obudowie.

Wspomniany konkurs pokazuje, 
że zabytki mogą być w pełni dosto-
sowane, czego ciągle nie chcą zrozu-
mieć niektórzy polscy konserwato-
rzy. Wystawa – także dla nich – będzie 
pokazywana w Polsce, m.in. w od-
działach SARP. ◆ F
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architektura

Warto wiedzieć

Budynek centrum sportu 
i rekreacji wybudowany 
przez Armię Zbawienia 

w Puerto Rico

Weranda w Potter Street 
– ośrodku dla osób starszych 

i z niepełnosprawnością 
w australijskim Deodenong 

Małopolski
Ogród Sztuk 
w Krakowie
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Cechą wyróżniającą dobrą prakty-
kę z zakresu społecznego zaan-

gażowania biznesu jest jej dobrowol-
ny charakter. W przypadku PKN 
ORLEN tego typu działania mają 
bardzo liczne grono odbiorców – in-
teresariuszy spółki. Jednak wdraża

wnicy ORLENu w codziennych 
działaniach, jest Odpowiedzialność. 
Pozostałe to: Rozwój, Ludzie, Ener-
gia i Nieza wodność. Te firmowe 
wartości przyj mują kształt konkret-
nych projektów w różnych obsza-
rach funkcjonowa nia Koncernu. F

o
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nnie odpowiedzialnych postaw fir ma 
zawsze zaczyna od siebie, zgodnie 
z przekonaniem, że to jedna z dróg 
osiągnięcia skuteczności w prowa-
dzeniu biznesu.  

Jedną z pięciu podstawowych war-
tości, którymi kierują się praco 

Z Vervą, 
Drodzy Państwo!
Sponsoring Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Tenisie  

na Wózkach, stypendia dla paraolimpijczyków, upominki świąteczne  
– to tylko niektóre działania PKN ORLEN,  

który od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami. 
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 Przyjazne miejsce pracy. 
Jednym z nich jest obszar kadr, 

odpowiedzialny za wdrażanie polity-
ki określającej warunki i zasady 
pracy osób z niepełnosprawnością. 
Powstał z uwzględnieniem zasad 
niedyskryminacji, poszanowania 
godności osobistej oraz akceptacji 
pracowników z niepełnosprawno-
ścią jako osób mających wkład 
w rozwój firmy. Celem określonych 
w ten sposób zasad jest zapewnienie 
równych szans w miejscu pracy 
z uwzględnieniem rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności, usuwanie ba-
rier społecznych, przyczynianie się 
do prowadzenia samodzielnego ży-
cia, zwiększanie integracji pomię
dzy osobami z niepełnosprawnością 
a pozostałymi pracownikami oraz 
zapewnienie bezpiecznego i przyja-
znego miejsca pracy.

I tak np. PKN ORLEN podejmuje 
działania mające na celu dostosowa-
nie miejsc pracy do potrzeb wynika-
jących z rodzaju i stopnia nie 
pełnosprawności. Wszystkie ważne 
informacje dotyczące stanowiska 
i warunków pracy przekazywane  
są osobom z niepełnosprawnością, 
w sposób i w formie umożliwiającej 
pełne zapoznanie się z nimi. Ściśle 
przestrzegane są też zasady określo-
ne w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa dotyczących m.in. 
wymiaru czasu pracy.

Przedświąteczny kiermasz 
i dary serca. Dwa razy w roku 
PKN ORLEN organizuje przedświą-
teczne kiermasze w swojej siedzibie 
w Płocku. Do udziału zapraszane są 
placówki opiekujące się osobami 
z niepełnosprawnością z regionu. 
Ich podopieczni wystawiają na 
sprzedaż prace stworzone podczas 
warsztatów terapeutycznych. Zaro-
bione w ten sposób pieniądze wspie-
rają bieżącą działalność placówek. 
Kiermasze na tyle wpisały się w do-
broczynną działalność firmy, że są 
wyczekiwanym przez pracowników 
wydarzeniem. 

Fundacja ORLEN – Dar Serca od 
ponad 10 lat wspiera Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w La-

skach, w którym każdego roku 
kształci się około 300 niewidomych 
dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 
19 lat. W ramach udzielonej pomocy 
PKN ORLEN m.in. wsparł finanso-
wo budowę nowej szkoły i zakup 
specjalistycznego wyposażenia. Pod-
opieczni z Lasek są również stałymi 
gośćmi podczas firmowych wyda-
rzeń, np. Verva Street Racing czy 
ORLEN Warsaw Marathon.

Osoby z niepełnosprawnością 
mogą liczyć również na wsparcie 
rzeczowe lub finansowe, m.in. w po-
staci upominków świątecznych. Tra-
fiają one także do wolontariuszy, 
którzy rokrocznie organizują bal dla 
dzieci z niepełnosprawnością w płoc-
kim Domu Technika.

„Pełnia życia”. PKN ORLEN od 
lat jest zaangażowany w promocję 
sportu. „Pełnia życia” to program 
stypendialny Fundacji ORLEN – Dar 
Serca. Stypendia przeznaczone na 
rozwój karier sportowych otrzymało 
sześciu zdobywców złotych medali 
Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 
Londyn 2012, w konkurencjach lek-
koatletycznych .

Program wystartował w listopa-
dzie 2012 roku. Stypendystami Fun-
dacji ORLEN – Dar Serca zostali: Ka-
rolina Kucharczyk (skok w dal), 
Barbara Niewiedział (bieg na 1500 
m), Ewa Durska (pchnięcie kulą), 
Mateusz Michalski (bieg na 200 m), 
Maciej Lepiato (skok wzwyż), Kata-
rzyna Piekart (rzut oszczepem). 
W ubiegłym roku zapadła decyzja 
o jego kontynuowaniu przez kolejny 
rok.

Od 20 lat PKN ORLEN pozostaje 
też sponsorem Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w Tenisie na Wóz-
kach. Działając zgodnie z zasadami 
odpowiedzialnego biznesu, Koncern 
traktuje wsparcie organizacyjne 
ORLEN Polish Open jako udział 
w ważnej inicjatywie o charakterze 
społecznym, która z imprezy środo-
wiskowolokalnej przez lata rozwi-
nęła się w jedno z najpopularniej-
szych spotkań tenisistów i tenisistek 
na wózkach z całego świata. ◆

biznes społecznie odpowiedzialny

Kultura i edukacja

Przedświąteczne kiermasze w Płocku 
organizowane są dwa razy w roku (również zdjęcie powyżej)
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Orange Polska jest firmą, która 
bardzo angażuje się w poprawę 

sytuacji osób z niepełnosprawnością 
w Polsce. Fundacja Integracja już od 
kilku lat współpracuje z Orange Pol-
ska i Fundacją Orange przy akcjach, 
których celem są działania skiero-
wane do tych osób – mówi Rafał 
Chmura, kierownik ds. kluczowych 
klientów w dziale usług eksperc-
kich  Fundacji Integracja.

Współpraca Orange Polska i Inte-
gracji odbywa się na kilku płaszczy-
znach. Najdłuższą historię ma współ-
praca przy organizacji konkursu 
„Człowiek bez barier”, przy którym 
duże wsparcie Orange Polska pozwa-
la Fundacji Integracja m.in. na profe-
sjonalne przygotowanie wydarzenia. 
Gala finałowa konkursu organizowa-
na jest w Zamku Królewskim w War-
szawie (w tym roku 2 grudnia).

Nie tylko w brajlu. Orange Pol-
ska dostosowuje obsługę do potrzeb 
klientów z niepełnosprawnością. Fir-
ma jest na etapie przygotowywania 
wytycznych dla salonów – pod wzglę-
dem ich dostępności architektonicz-
nej dla osób z niepełnosprawnością. 

społecznych ze środowiskiem osób 
z niepełnosprawnością, których 
uczestnikiem była Integracja. 

Orange Polska już od kilku lat ofe-
ruje swoim klientom usług stacjo-
narnych fakturę w alfabecie Brail- 
le’a i powiększoną czcionką,a obecnie 
przygotowuje także inne dokumen-
ty, aby były dostosowane do potrzeb 
osób z dysfunkcją wzroku. 

– Integracja służy Orange swoim 
doradztwem w tym zakresie – za-
znacza Rafał Chmura. – Nasze dzia-
łania z Orange Polska są wynikiem 
konsultacji w ramach tego procesu. 
To cenne przedsięwzięcie, gdyż naj-
pierw firma pyta o potrzeby same-
go środowiska osób z niepełno-
sprawnością, a dopiero później 
zaczyna je wdrażać w życie – dodaje 
ekspert.

Pod koniec sierpnia odbyły się pierw-
sze audyty przeprowadzone przez 
specjalistów Fundacji Integracja. 

– Odwiedziliśmy trzy salony 
Orange Polska. W dwóch osoby 
z niepełnosprawnościami ruchu nie 
miałyby problemów z dostępem do 
salonu. W jednej problemem był 
stopień przed wejściem. Niestety, 
tego typu trudności będziemy spo-
tykać w wielu miejscach, szczegól-
nie w obiektach zabytkowych, i ta-
kich, w których teren przed 
placówką nie należy bezpośrednio 
do operatora, tak jak we wspomnia-
nym przypadku. Istotne jest wtedy 
znalezienie rozwiązań, które po-
zwolą na zapewnienie odpowiednie-
go dostępu do oferowanych usług 
– podkreśla Kamil Kowalski, specja-
lista projektowania uniwersalnego 
i audytor Integracji. 

We wrześniu br. eksperci Integra-
cji audytowali też warszawską sie-
dzibę firmy, Miasteczko Orange (re-
lacja na portalu niepelnosprawni.pl). 

Orange Polska, profesjonalnie 
przygotowuje się do wdrożenia w ży-
cie zaleceń Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 
2014 r. w sprawie szczegółowych wy-
magań dotyczących świadczenia 
udogodnień dla osób niepełnospraw-
nych przez dostawców publicznie do-
stępnych usług telefonicznych. Fir-
ma zainicjowała proces konsultacji 

Wspólnie 
na wielu polach

Beata Rędziak 
dziennikarka, współpracuje 
m.in. z redakcjami „Integracji” 
i niepelnosprawni.pl 

Wsparcie przy organizacji konkursu „Człowiek bez barier”, audyty 
architektoniczne, szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością  

– to tylko niektóre płaszczyzny współpracy Fundacji Integracja z Orange 
Polska, co jest doskonałym przykładem tego, jak świat biznesu 

i organizacji pozarządowych może wzajemnie się wspierać.

dobra współpraca

Kultura i edukacja
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Efektem współpracy są też szkole-
nia dla pracowników Orange Polska 
dotyczące obsługi klienta z niepełno-
sprawnością. 

– Dotychczas przeprowadziliśmy 
krótkie szkolenie osób zarządzają-
cych w Orange Polska, a teraz przy-
gotujemy szkolenie e-learningowe 
dla pracowników – mówi Łukasz 
Bednarski, szkoleniowec Integracji. 

Każdy nowy pracownik salonu 
Orange Polska obowiązkowo będzie 
musiał przejść takie szkolenie. Pierw-
sze szkolenia odbędą się już w paź-
dzierniku tego roku, a także zostaną 
wdrożone jako standard. Już teraz 
jednak uwagę audytorów Integracji 
zwróciło właściwe podejście pracow-
ników do obsługi klienta. 

– Zostaliśmy bardzo mile zasko-
czeni przez pracowników placówek. 
Każdy klient już od wejścia dosta-
wał z ich strony pomoc. Jeżeli pro-
blem był prosty, rozwiązywano go 
od razu, w innym przypadku po 
wzięciu numerka klient był kiero-
wany do odpowiedniego stanowi-
ska. Osoby z niepełnosprawnościa-
mi mogły liczyć także na dodatkową 

pomoc, zależną od potrzeb – podkre-
śla Kamil Kowalski.

Portal, publikacja i filmy. 
Orange Polska wspiera gruntowną 
przebudowę i odświeżenie layoutu 
największego portalu dla osób z nie-
pełnosprawnością: niepelnosprawni.
pl, prowadzonego przez Integrację. 

– Chcemy, aby nasz portal był 
w pełni dostępny i przyjazny dla 
wszystkich użytkowników – podkre-
śla Tomasz Przybyszewski, sekretarz 
redakcji niepelnosprawni.pl. 

Nową odsłonę portalu będziemy 
mogli zobaczyć jeszcze w tym roku.

– Orange Polska była także part-
nerem wydania publikacji Savoir vi-
vre wobec osób z niepełnosprawno-
ścią – dodaje Rafał Chmura. 

To bezpłatna publikacja, której ce-
lem jest zrozumienie potrzeb osób 
z niepełnosprawnością i przełamanie 
schematów w myśle-
niu i kontaktach 
z nimi. Publikacja 
trafiła do pracowni-
ków wszystkich sa-
lonów Orange.

Istotny wkład firma Orange Polska 
wniosła także w powstanie filmów 
prezentujących różne rodzaje niepeł-
nosprawności. Szkoleniowcy Inte-
gracji wykorzystują te materiały 
podczas „nauki obsługi klientów 
z niepełnosprawnością”. 

– Czasem filmy, które pokazują 
osoby z niepełnosprawnością jako 
zwykłych ludzi, takich jak inni, 
wzbudzały kontrowersje. U uczest-
ników naszych szkoleń takie zwy-
czajne spojrzenie wzbudza uznanie 
i wywołuje ciekawe dyskusje – pod-
kreśla Łukasza Bednarski.

Rafał Chmura zaznacza, że Funda-
cja Integracja stara się współpraco-
wać ze wszystkimi podmiotami 
funkcjonującymi na rynku – zarów-
no z administracją publiczną, jak 
też bankami i dużymi firmami tele-
komunikacyjnymi. 

– Mamy zdywersyfikowaną współ-
pracę z różnymi klientami, ale  

na pewno bez współpracy 
z Orange Polska nasza 
działalność nie byłaby tak 
sprawna i efektywna  
– podsumowuje.  ◆

dobra współpraca

Kultura i edukacja

Siedziba firmy Orange w Warszawie

Na zdjęciu po lewej: 
Audytorzy Integracji  
wewnątrz budynku
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Mądre włączanie
Towarzystwo Pomocy Głu-
choniewidomym pragnie, by 
ta publikacja była drogo-
wskazem dla pracowników 
administracji publicznej, któ-
rzy chcą przygotować się do 
obsługi głuchoniewidomych 
petentów. Podpisana 12 września  
2011 r. przez Prezydenta RP ustawa 
o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się zobowiązują admi-
nistrację publiczną do wyjścia naprze-
ciw specyficznym potrzebom tej grupy 
ludzi. Autorki są związane od lat z orga-
nizacją wspierająca środowisko osób 
głuchoniewidomych. Katarzyna Łuczak 
jest m.in. tłumaczem-przewodnikiem 
osób głuchoniewidomych, a Magdalena 
Tarnacka – specjalistką ds. szkoleń 
i warsztatów, pomaga młodzieży głu-
choniewidomej i wolontariuszom sku-
pionym w Sekcji Młodych. 
Katarzyna Łuczak, Magdalena Tarnacka, 
To tacy ludzie są na świecie? Formy 
wsparcia osób głuchoniewidomych, 
Wyd. Towarzystwo Pomocy Głuchonie-
mym, Warszawa, 2011

Bronić człowieka 
W ciągu ostatnich czterech 
lat liczba chorych na alzhei-
mera wzrosła o 17 proc. 
Organizacje zrzeszone 
w Ogólnopolskim Porozu-
mieniu Organizacji Alzhe-
imerowskich zwróciły się 
o wsparcie do Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Efektem tym 
działań jest publikacja m.in. na www.
brpo.gov.pl/. Natomiast Siedleckie Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom z Choro-
bą Alzheimera prowadzi kampanię  
informacyjną „Afirmacja godności czło-
wieka niepełnosprawnego”, współfi-
nansowaną przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Kontakt do 
organizacji: ul. Leśna 96, 08-110 Siedl-
ce, e-mail: siedlce_alz@op.pl 
Sytuacja osób chorych na chorobę  
Alzheimera w Polsce. Raport RPO, Wyd. 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Warsza-
wa 2014

Przegląd prasy nie tylko ngo Publikacje
„Studia Socjologiczne” nr 2/2014
Kwartalnik polskiego środowiska socjologicznego, ukazujący się 
od 1961 roku. Wydaje go Polska Akademia Nauk, działająca po-
przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od 
2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii UW. Pismo dostępne 
w prenumeracie i on line dla subskrybentów oraz w wolnym do-
stępie w czytelni czasopism PAN: www.czasopisma.pan.pl. 
Tematyczny numer (225 stron!) przygotowany został w ramach 
projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełno-
sprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wo-
bec niepełnosprawność”. Realizuje go Wydział Humanistyczny 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy wsparciu finan-
sowym PFRON. Wypracowane rekomendacje pomogą w refor-
mie systemu instytucjonalnego realizującego politykę integracji 
społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Więcej: Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pokój 231, 
tel.: 22 657 28 61, e-mail: redakcja@studiasocjologiczne.pl

„Poradnik Autystyczny” nr 5/2014
Informujemy o ciekawej inicjatywie obywatelskiej skupionej wo-
kół portalu http://poradnikautystyczny.pl. Jak ona owocem 
współdziałania rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem. Pi-
smo ukazujące się od lutego br. pragnie przybliżać tematykę 
autyzmu (numery gazety można ściągać do czytania pod lin-
kiem www.scribd.com/magda_brzeska). Publikacja jest bez-
płatna. „Strona poradnikautystyczny.pl nie jest poradnikiem 
medycznym. Opiera się na doświadczeniach rodziców dzieci 
z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi…” – piszą twórcy. 
W wakacyjnym numerze polecamy także dwa artykuły dotyczą-
ce szczepień – tematu wywołującego kontrowersje. 

Więcej: www.poradnikautystyczny.pl, e-mail: info@poradnik- 
autystyczny.pl

„Pochodnia” nr 1 i 3/2014
Magazyn społeczny Polskiego Związku Niewidomych ukazuje się 
nieprzerwanie od 1948 roku. Prasowy fenomen! Z numeru 
1/2014 polecamy artykuł z cyklu „Znani i lubiani” (s. 2–5), 
o Człowieku Roku PZN 2013 r., którym został Jan Sideł z Rado-
mia. Tekst zachęca informacją, że bohater „marzył o tym, aby 
być wojskowym. Uważa, że w nieszczęściu, jakim była utrata 
wzroku, miał mnóstwo szczęścia, bo zawsze spotykał na swojej 
drodze ludzi gotowych zaangażować się w działanie, a to ono 
jest motorem jego życia…”. 
W numerze 3/2014 polecamy materiał o Islandii, „Wyspy lodu jak 
wulkan gorącej” (s. 21–29) i do magicznej kuchni na zielono … 
Od samego czytania chce się palce lizać!

Więcej: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, tel.: 22 635 19 10, 
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl, www: pochodnia.pzn.org.pl
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Warto przeczytać Piękno nie umiera
Agnieszka Kaluga, Zorkownia, Wyd. Znak, Kraków 2014 
Oddzielamy życie od śmieci i może dlatego nie umiemy 
żyć? Oddzielamy cierpienie od życia i nie umiemy wzra-
stać poprzez cierpienie. Nie potrafimy konfrontować się 
z najważniejszym wydarzeniem w życiu? Pisarka podjęła 
odważną próbą, zostając wolontariuszką w hospicjum 
i na swoim blogu www/zorkownia.blogspot.com/ zapi-
suje przeżyte tam sytuacje. Dzięki zapiskom powstała 
książka. Jedna z czytelniczek skomentowała dzieło jako 
trudną lekturę: „Co kilka kartek musiałam ją odkładać, 
«przetrawić» to, co przeczytałam, wytrzeć łzy. Autorka o osobach pozna-
nych w hospicjum pisała tak obrazowo i prawdziwie, że czułam się jakbym 
sama ich wszystkich znała…”. Wielu czytelników zwracało uwagę na pięk-
no: „Książka jest jednocześnie niezwykle przejmującak i piękna… jest bez-
pośrednia i autentyczna”.

Witaj, szkoło!
Zenon Gajdzica, Anna Klinik, Jerzy 
Rottermund (red. naukowa), Uczeń 
niepełnosprawny i jego nauczyciel 
w przestrzeni szkoły, Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, Kraków 2008
Piąty tom serii wydawniczej dot. 
problemów edukacji, rehabilitacji 
i socjalizacji osób niepełnospraw-

nych został przygotowany pod redakcją wybit-
nych badaczy przedmiotu, którzy od lat zajmują 
się zagadnieniami nauczania i wychowania dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podej-
mują tutaj różne aspekty związane z kompe-
tencją pedagoga specjalnego, a także opisują 
możliwości kontaktu i kształcenia uczniów z nie-
pełnosprawnością w szkołach. Zapoznamy się 
także z systemami kształcenia osób z dysfunk-
cjami w wybranych krajach Europy. 
Lekturę polecamy pedagogom, którzy na co 
dzień muszą odpowiadać na różnorodne eduka-
cyjne wyzwania.

W obronie godności 
Ken Abraham, Kiedy twój rodzic 
staje się twoim dzieckiem, Wyd. 
Święty Wojciech, Poznań 2014
Wstrząsająca, ale wcale nie roz-
paczliwa książka, która może 
stać się nieocenionym poradni-
kiem dla osób zmuszonych od-
powiedzieć na chorobę, która 
przychodzi czasem wraz ze sta-

rzeniem się. Ten proces degradacji, jaki obser-
wujemy, kiedy na naszych oczach rodzice czy 
dziadkowie zmieniają się z miłych i życzliwych 
ludzi w zgryźliwych, despotycznych staruszków 
– jest bardzo ciężkim wyzwaniem. To nie jest 
beletrystyka, bo autor opowiada prawdziwą hi-
storię – towarzyszył swojej mamie w jej podró-
ży przez demencję. Jest to też ostrzeżenie dla 
innych, zanim stawią czoła wyzwaniom i trud-
nościom związanym z chorobą Alzheimera lub 
demencją u kochanej osoby, aby byli przygoto-
wani na tyle, żeby nieść skuteczne oparcie. 
W amerykańskim tygodniku „Publishers Weekly”, 
skierowanym do wydawców, księgarzy i agentów 
literackich, napisano, że czytelnicy z łatwością 
mogą odnieść się do tego, o czym pisze Abra-
ham. Uczciwie pokazuje on bowiem, jak pomoc-
ne w trudnych sytuacjach mogą być współczu-
cie, solidarność i wiara.

Życie twórcze
Lech Zaciura, Czarodziejskie przygody Franka, Franek i duch drzewa, 
Czyżyk i spółka, Wyd. Skrzat, Kraków 2009 i 2011
Autor Lech Zaciura (rocznik 1966) mieszka w Białej Podlaskiej, ale letnie 
miesiące spędza w pobliskich Łomazach. Jak sam wyznaje: „Łomazy i zieleń 
tego miejsca powracają jako arkadia, gdzie wydarzyło się to, co najważniej-
sze i dobre w pierwszych latach życia”. Swój talent literacki ujawnił dopiero 
ok. 30. roku życia. Wydał już osiem książek (w tym sześć dla dzieci), jest też 
współautorem, z Mateuszem Małkiem, poradnika Gitara dla początkujących. 
Fragmenty jego twórczości były tłumaczone na serbski i znalazły się w An-
tologii słowiańskiej oraz Antologii miłości, wydanych przez poetkę i ambasa-
dorkę słowiańskiej kultury Olgę Lalić-Krowicką. Jest też współredaktorem 
lokalnej gazety „Łomaskie Strony”, współpracuje z „Podlaskim Kwartalni-
kiem Kulturalnym” i z tygodnikiem „Wspólnota Bialska”. 
Będziecie jeszcze bardziej zaskoczeni, gdy wejdziecie na stronę domową 
autora: www.idn.org.pl/users/lesz/
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UWAGA!
Dla 9 osób, które 16 października o godz. 10.00 zadzwonią 
pod nr tel. kom.: 505 602 566, mamy w prezencie książki 

ufundowane przez prezentowane na tej stronie wydawnictwa.
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Telewizja powstała w latach 20. 
ubiegłego wieku. Była wtedy 

bardzo kosztowną zabawką. Jej upo-
wszechnienie i prawdziwe zejście 
pod strzechy nastąpiło dopiero po  
II wojnie światowej. Cóż to była za 
rewolucja! Nie wszystkie państwa 
miały jednak swoje nadajniki i orga-
nizacje nadające programy. Najszyb-
ciej rozwijała się w metropoliach  
bogatych krajów. Z opóźnieniem roz-
powszechniła się w krajach socjali-
stycznych, ale najdłużej przyjmowała 
się w krajach tzw. III świata. 

o którym notabene mówi się już od 
co najmniej dwóch dekad, rodzi się 
całkiem nowe medium. Coś w tym 
jest, ponieważ – nazwijmy ją – nowa 
telewizja zmienia właściwie wszyst-
ko: sposób nadawania, odbierania, 
treści i przyzwyczajenia.

Po pierwsze, zmienia się jakość 
i liczba kanałów telewizyjnych. Dziś 
trudno nam sobie wyobrazić sytu-
ację, że do dyspozycji mamy tylko 
jeden lub dwa kanały. W Polsce 
i zresztą w wielu innych krajach jesz-
cze na początku lat 80. było to zupeł-
nie normalne. W bogatszych pań-
stwach wybór był znacznie większy,  
m.in. za sprawą kanałów satelitar-
nych. Sytuację zmieniło bogacenie 
się krajów i ludzi, powszechny do-
stęp do telewizji satelitarnych i roz-
powszechnienie telewizji kablowych, 
dzięki którym za niewielkie pienią-
dze dostawało się pakiety kilkudzie-
sięciu, a czasami nawet kilkuset pro-
gramów z całego świata. Zmieniała 
się także jakość sygnału telewizyjne-
go i odbiorników. W 1989 roku w Ja-
ponii nadano po raz pierwszy pro-
gram w jakości HD. Choć ta nowa 
jakość zaczęła się rozpowszechniać 
na świecie dopiero wiele lat później 
zaczęła być kluczowa w dobie inter-
netu i urządzeń mobilnych. Rewolu-
cji raczej by nie dokonało oglądanie 
telewizji w tradycyjnej jakości na 
niewielkim ekranie smartfona.

Kolejną wielką zmianą stała się  
dominacja kanałów tematycznych. 
Widzowie – szczególnie w czasach in-
ternetu – nie akceptują narzucania 

Interwizja*, czyli telewizja 
od nowa

ART
Za tym awatarem kryje się dziennikarz i recenzent książek, 
pasjonat internetu i nowych mediów

Telewizja zmienia się na naszych oczach. Po niemal wieku od powstania 
przeobraża się w całkiem nowe medium. Zmieniają się też nawyki widzów.

Telewizja przeszła typową drogę 
rozwoju medium. Podobnie zresztą 
było z internetem, choć – zgodnie ze 
starą zasadą mówiącą, że każde ko-
lejne medium przechodzi cały proces 
popularyzacji znacznie szybciej niż 
poprzednie – jego upowszechnienie 
dokonało się niemal błyskawicznie.

Telewizja „na życzenie”. Do-
słownie w tej chwili na naszych 
oczach rodzi się hybryda tradycyjnej 
telewizji i internetu. Niektórzy uwa-
żają, że w wyniku tego połączenia, 

Warto tam zajrzeć
vod.tvp.pl • programy telewizji publicznej
regionalna.tvp.pl/15720341/misja-integracja • odcinki programu
„Misja Integracja” na stronach TVP 
ipla.pl • platforma z filmami i programami na żądanie
iplex.pl • filmy na żądanie
vod.pl • filmy i seriale na życzenie
interia.tv • krótkie materiały wideo
eska.tv/player • internetowe wcielenie stacji Eska 
ted.com • nowoczesna telewizja społecznościowo-edukacyjna
vimeo.com • serwis z plikami wideo 
gazeta.tv • materiały wideo portalu gazeta.pl
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tematyki przez nadawcę. 
Słynne powiedzenie „nie 
ma teraz nic ciekawego 
w telewizji”, tak charakte-
rystyczne aż do końca 
ubiegłego wieku, jest 
w tej chwili pozbawione 
sensu. Wystarczy przełą-
czyć się na jakiś kanał te-
matyczny i można za- 
spokoić swoją ciekawość 
z danej dziedziny. Jeszcze 
dalej sprawa posunęła się 
w przypadku emisji via 
internet. Widz po prostu 
wybiera sobie program do 
obejrzenia.

Wreszcie ostatnia wielka zmiana 
– odbiorniki. Telewizory plazmowe, 
LCD itd. wraz z nadawaniem cyfro-
wym ukazały zupełnie nowe oblicze 
telewizji. Ogromna poprawa jakości 
obrazu i dźwięku spowoduje, że  
już niedługo „tradycyjna” telewizja 
przejdzie do lamusa. 

Z odbiornikiem na spacer. 
Najważniejszą jednak zmianą jest 
wyrwanie się telewizji z domu. Dzię-
ki smartfonom, tabletom, netbo-
okom i najróżniejszym czytnikom 
telewizję można oglądać niemal 
wszędzie. O ile telewizja przez sieć 
komórkową właściwie się nie przyję-
ła, o tyle telewizja przez internet 
idzie jak burza i zmienia to medium. 

Prekursorem telewizji interneto-
wej był oczywiście serwis YouTube. 
Od wielu lat dominuje zresztą, jeśli 
chodzi o telewizję internetową, choć 
ma już potężnych konkurentów. 
Wszystkie wielkie sieci telewizyjne 
i radiowe udostępniają bieżące i bar-
dzo często archiwalne programy 
przez sieć. Jest także ogromna licz-
ba nadawców publikujących wyłącz-
nie w sieci. Jednym z najciekaw-
szych jest telewizja ted.com, która 
organizuje i publikuje niezwykle  
interesujące programy społeczne 
i edukacyjne, ale w zupełnie nowej 
formule. Krótkie filmy świetnie na-
dają się do obejrzenia np. w autobu-
sie podczas powrotu z pracy.

Wszystko to razem wraz z przy-
zwyczajeniami przejętymi z interne-

tu zmienia zachowania widzów. Naj-
lepszym dowodem są seriale, które 
wchodzą na małe ekrany. Kiedyś je-
den odcinek był emitowany raz w ty-
godniu, a telewidzowie z niepokojem 
czekali na kolejny. Najnowszy trend, 
to premiera serialu wyłącznie w in-
ternecie i emisja od razu kilku, a na-
wet wszystkich odcinków (całego se-
zonu) jednocześnie.

Na rynku pojawiają się urządzenia, 
które mają ułatwić i jeszcze bardziej 
uprzyjemnić kontakt z odnowioną 
telewizją. Prym wiodą nagrywarki 
i „centra domowej rozrywki”. Ich za-
daniem jest już nie tylko nagrywanie 
interesujących nas programów, ale 
także ich wyszukiwanie i przesyłanie 

na dowolne urządzenie, 
na którym chcemy dany 
program obejrzeć. Moż-
na tam przechowywać 
też zdjęcia (np. zrobione 
smartfonem podczas spa-
ceru i natychmiast prze-
słane do swojej chmury 
w sieci), muzykę, kopie 
filmów, które kupiliśmy 
w sklepie internetowym, 
oraz notatki – graficzne 
i dźwiękowe, które zrobi-
liśmy na dowolnym urzą-
dzeniu. Podobną funkcję 
zaczynają spełniać nowe 

modele telewizorów.  ◆

* Interwizja to także nazwa organizacji 
zrzeszającej kiedyś telewizje 

krajów socjalistycznych

Reklama

Streaming
Telewizje w streamingu on line – to stacje telewizyj-
ne, które emitują swój program metodą tradycyjną 
i jednocześnie prowadzą transmisje na żywo na 
stronie internetowej. Emisja prowadzona jest za 
darmo lub za dodatkową opłatą. W ostatnich latach 
coraz częściej pojawiają się aplikacje, które umożli-
wiają dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo.

(źródło: Wikipedia)

TV interaktywna
To połączenie zaawansowanych metod 
przekazu łączących telewizję i innych 
formy komunikacji (internet, telefonię), 
aby zaangażować odbiorcę w transmi-
towane treści. Odbiorca może mieć 
wpływ na nadawane treści, tworzyć ra-
mówkę stacji lub brać aktywnie udział 
w tworzeniu programu, jak również  
zadawać pytania prezenterom i ich  
gościom. (źródło: Wikipedia)
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Tłumacz języka niemieckiego, konsul-
tant do spraw rekrutacji, sprzedawca  
– to tylko niektóre z ofert zamiesz- 
czonych ostatnio na sprawniwpracy.pl. 
Serwis jest platformą łączącą praco-
dawców poszukujących pracowników 
z niepełnosprawnościami i kandydatów 
do pracy. Jest też bazą około 250 aktu-
alnych i różnorodnych ofert pracy z ca-
łej Polski. Rejestracja na portalu jest 
całkowicie darmowa. Skorzystało z niej 
już prawie 70 pracodawców i aż 1200 
kandydatów. 
Cieszymy się, że coraz więcej osób zy-
skuje status kandydata rekomendowa-
nego. To osoby polecane przez do- 
radców zawodowych Integracji, które 
wzięły udział w naszym kompleksowym 

W jaki sposób pokazać osobom niewi-
domym i niedowidzącym muzealną eks-
pozycję? Co zrobić, żeby zapoznać je 
z cennymi, unikatowymi i często kru-
chymi eksponatami? Muzeum Wojska 
w Białymstoku znalazło odpowiedź na 
te pytanie. Swoje eksponaty skanuje, 
a następnie drukuje na trójwymiarowej 
drukarce. Za trójwymiarowe wydruki 
odpowiadają specjaliści z Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Białostockiej. 
Naukowcy najpierw zeskanowali 10 eks-
ponatów. Następnie wirtualne modele 
wydrukowali na drukarce 3D. Dzięki 
temu osoby niewidome mogą dotknąć 
kopii historycznych przedmiotów, aby 
dokładnie zapoznać się z muzealną eks-
pozycją. Działalność Muzeum Wojska 
w Białymstoku to świetny przykład 
tego, jak nowe technologie zmieniają 
życie osób z niepełnosprawnością.  

sprawniwpracy.pl

cyfrowaintegracja.org

programie aktywizacji zawodowej. Dzię-
ki niemu stale podnoszą kwalifikacje 
i kompetencje zawodowe. 
Aby dowiedzieć się, jak zdobyć stratus 
„kandydata rekomendowanego”, zaj-
rzyjcie na sprawniwpracy.pl. Znajdziecie 
tam też ciekawe porady dotyczące ak-
tywnego i skutecznego szukania pracy.

Cyfrowaintegracja.org objęła ten pro-
jekt swoim patronatem. 
W ostatnim miesiącu mieliśmy też oka-
zję testować egzoszkielet. Dzięki temu 
supernowoczesnemu sprzętowi dzie-
sięciu śmiałków na wózkach, zaproszo-
nych przez Integrację, stanęło na no-
gach! Większość z nich pierwszy raz od 
kilkunastu lat. 
To dopiero krok ku nowoczesności!

Dodaj do ulubionych...

Partnerzy: 
Mondial Assistance

PFRON
Wolters Kluwer

Partnerzy:
Orange
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Czym różni się kredyt od pożyczki? Jak 
bezpiecznie pożyczać pieniądze, nie na-
rażając się na duże spłaty? Jak nie dać 
się oszukać nieuczciwym pożyczkodaw-
com? Jakie warunki trzeba spełnić, aby 
wziąć kredyt w banku, i co warto wie-
dzieć, zanim podpisze się umowę kre-
dytową? Jak wyjść ze spirali zadłużenia? 
Jak ubezpieczyć psa przewodnika 
i sprzęt rehabilitacyjny? Na te i inne  
pytania poznacie odpowiedzi, biorąc 
udział w szkoleniu e-learningowym: 
„Kredyty i pożyczki”. To jedno z czte-
rech bezpłatnych szkoleń umieszczo-
nych na finansebezbarier.pl. 
Uwaga! Strona doczekała się nowej od-
słony. Teraz dużo łatwiej znajdziecie in-
teresujące artykuły. Podzieliliśmy je na 
sześć kategorii, m.in.: „Budżet domowy”, 
„Ubezpieczenia” i „Kredyty i pożyczki”. 
Wspomniane już szkolenia, a także filmy 

finansebezbarier.pl

instruktażowe oraz słowniki trudniej-
szych pojęć umieściliśmy w dziale eduka-
cja. Teraz wiedza finansowa jest dosłow-
nie na wyciągnięcie ręki!

Partnerzy: 
Fundacja NBP 

PZU
Związek Banków Polskich

Reklama
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) Emeryt za drogi?
Jestem osobą niepełnosprawną (umiarkowany stopień niepełnosprawności), pobieram też niepełną emeryturę. Pracuję. 
Ostatnio mój pracodawca oświadczył mi, że niestety, będzie musiał pożegnać się ze mną, ponieważ nie jestem rencistą, 
tylko emerytem, a to sprawia, że nie otrzyma dofinansowania z PFRON, dlatego jestem dla niego „za drogi”. Proszę o pomoc 
– czy pracodawca ma rację? Może to jedynie niewłaściwa interpretacja przepisów z jego strony?

Zenon K. z woj. wielkopolskiego

Czytelnicy 
pytają

Kto i kiedy może skorzystać z przywilejów 
i specjalnych praw albo rozwiązań?  

Powinno to być jasne, ale często nie jest,  
więc warto sprawdzać, co się należy, a co nie.

➤ Niestety, nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Zgodnie z art. 26a ust. 
1a1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 ze zm. ), dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z ustalo-
nym prawem do emerytury, którzy mają lekki lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności, nie przysługuje.

Pomoc jest możliwa w przypadku pracowników legitymujących się znacz-
nym stopniem niepełnosprawności i ustalonym prawem do emerytury.

Pojęcie „ustalonego prawa do emerytury” budziło wiele niejasności. Praco-
dawcy mieli wątpliwości, czy ustalone prawo do emerytury przysługuje tak-
że osobom z niepełnosprawnością posiadającym wcześniejszą, mundurową 
lub pomostową emeryturę oraz czy w sytuacji, gdy osoba pobierająca emery-
turę zawiesi to uprawnienie. 

Okazało się, że w myśl wskazanego przepisu ustawy, będzie traktowana 
jako osoba z ustalonym prawem do emerytury. Kwestię tę wyjaśniło Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 4 maja 

2011 r. (BON-I-5232-26-IKW/11). 
Wynika z niego, że: „(…) ustalone 
prawo do emerytury posiada każda 
osoba, która uzyskała decyzję orga-
nu ubezpieczeniowego dotyczącą 
przyznania świadczenia emerytalne-
go (…) do osób mających ustalone 
prawo do emerytury niezależnie od 
podstawy prawnej jej uzyskania. Nie 
odnosi się ona do osób pobierają-
cych świadczenie przedemerytalne. 
Natomiast decyzja wydana przez  
organ emerytalny funkcjonuje w ob-
rocie prawnym mimo zawieszenia 
pobierania świadczenia emerytalne-
go. (…)”.

➤ Decyzje orzecznicze w ZUS mają charakter uznaniowy. Rzadko obecnie 
orzeka się je na stałe. Ma to zapewne związek z postępem w medycynie, ale 
także ze stanem finansów tej instytucji. Częstsze kontrole mają zapewne 

Na Państwa listy odpowiada ANITA SIEMASZKO, prawnik. 
Listy prosimy kierować na adres e-mail: 

redakcja@integracja.org

) Dlaczego co roku?
Wiele miesięcy przygotowywałem dokumentację medyczną, ale już jestem po komisji lekarskiej ZUS, która orzekła u mnie 
niepełnosprawność całkowitą. Wszystko dobrze, bo choruję na SM, czyli chorobę przewlekłą i trwałą, ale dziwi mnie orze-
czenie na rok. Czy to znaczy, że będę musiał co roku stawać przed komisją ZUS?

Stanisława G. z woj. pomorskiego

zapobiegać nieuniknionym niepra-
widłowościom (podobnie jak w przy-
padku karty parkingowej).



INTEGRACJA 4 (126) • 2014 55

prawnik w redakcji

Centra Integracja

i

➤ W obecnie obowiązującym systemie prawnym nie ma przeszkód, aby pra-
cować na dwóch pełnych etatach. To jest wyłącznie indywidualny wybór 
pracownika. Trzeba jednak pamiętać o skróconym czasie pracy odpowiednio 
do etatu, stopnia niepełnosprawności, rodzaju pracy i ewentualnej zgody 
pracownika i lekarza na dłuższy wymiar czasu pracy. Poniżej informacje na 
temat obowiązujących norm czasu pracy osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności – od 10 lipca 2014 r. – mogą pracować do  
7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (chyba że uzyskają zgodę lekarza 
na dłuższy czas pracy; do 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo).

Osoba z niepełnosprawnością nie może być również zatrudniona w porze 
nocnej i godzinach nadliczbowych. 

Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy obowiązuje 
od dnia następującego po dniu przedstawienia pracodawcy orzeczenia o nie-
pełnosprawności.

Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności nie powoduje obniżenia przysługujące-
go wynagrodzenia.

Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie 
stosuje się:

• do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
• gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania 

profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opie-
kę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Pracownik nie ma także obowiązku informowania obecnego pracodawcy, 

) Skrócony czas pracy
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Sejm przywrócił zasadę, żeby osoby ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności pracowały nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu. Mam jednak pytanie, czy taka 
osoba może teraz pracować na dwóch etatach: jeden etat na umowę o pracę, a pół etatu na umowę o telepracę, u różnych 
pracodawców?

Sabina N. z woj. mazowieckiego

że w swoim czasie wolnym ma ocho-
tę podjąć zatrudnienie u innego pra-
codawcy. Tak zwana ustawa o reha-
bilitacji nie zakazuje całkowicie 
pracy na dwóch etatach osobie z nie-
pełnosprawnością, nawet na rynku 
otwartym. 

Mówi o tym art. 4 ust. 5(5): „Zali-
czenie do znacznego albo umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności 
osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, 
nie wyklucza możliwości zatrudnie-
nia tej osoby u pracodawcy nie- 
zapewniającego warunków pracy 
chronionej, w przypadkach: 1) przy-
stosowania przez pracodawcę stano-
wiska pracy do potrzeb osoby nie-
pełnosprawnej; 2) zatrudnienia 
w formie telepracy.
Jednak na przykład profity finanso-
we z racji zatrudnienia osoby niepeł-
nosprawnej, m.in. dofinansowanie 
do wynagrodzeń osób z niepełno-
sprawnością, będzie miał pracodaw-
ca za jeden etat. ◆

Reklama
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7-godzinny dzień pracy
– teoria i praktyka

Trybunał Konstytucyjny przywrócił przepisy o 7-godzinnym dniu 
pracy dla osób z niepełnosprawnością. Wszystko wskazuje na to,  

że przepisy te weszły w życie tylko teoretycznie.

Pracuję w zakładzie pracy chro-
nionej. Przepisy o 7-godzinnym 

dniu pracy weszły w życie 10 lipca, 
a nasz szef ciągle zastanawia się, czy 
ma się im podporządkować. Na razie 
wciąż pracujemy pełne 8 godzin. 
Tak się mają przepisy do rzeczywi-
stości” – pisze czytelnik w komenta-
rzu pod jednym z artykułów na por-
talu niepelnosprawni.pl.

„Moja firma prawdopodobnie 
zmieni nam umowy na umowy zle-
cenia. To zakład pracy chronionej, 
a podobno niepełnosprawni stają się 
dla nich nieopłacalni po skróceniu 
czasu pracy! To już przesada” – do-
daje inny internauta.

zwrócone w dowolnym terminie. 
Gdy próby podjęcia dialogu poje-
dynczo nie przyniosły skutku, ude-
rzyliśmy grupą”.

Przepisy nie dla wszystkich.
Edyta Sieradzka z Ogólnopolskiej 
Bazy Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych nie ukrywa, że już przed 
10 lipca br. odbierała telefony od 
pracodawców z pytaniem o to, czy 
będą mogli brać pod uwagę zaświad-
czenia wydane wcześniej, przed tą 
datą, przez ich lekarzy. 

– Oficjalne stanowisko Biura Peł-
nomocnika Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych potwierdza, że te za-
świadczenia są ważne. Wydanych 
jest ich więcej niż tych mówiących 
o skróconym czasie pracy – mówi 
Edyta Sieradzka.

„Normy czasu pracy, o których 
mowa w art. 15 ustawy o rehabilita-
cji (…), a więc również uprawnienia 
do pracy w skróconym czasie pracy, 
nie stosuje się, jak miało to miejsce 
również uprzednio, do osób niepeł-
nosprawnych zatrudnionych przy 
pilnowaniu, jak też do osób, które 
na swój wniosek, za zgodą odpo-
wiedniego lekarza, zrezygnowały 
z ochrony przewidzianej przepisami 
art. 15 ustawy o rehabilitacji (…). 
Czas pracy tych pracowników po  
10 lipca 2014 r. nie ulegnie zmianie” 
– czytamy w stanowisku Biura Peł-

Beata Rędziak
jest dziennikarką 
współpracującą m.in. 
z redakcją „Integracji” 
i portalem niepelnosprawni.pl

„Nasz pracodawca wymyślił sobie, 
że wszyscy musimy wypisać wnioski 
do lekarza medycyny pracy, że chce-
my pracować po 8 godz. dziennie. 
Jeżeli tego nie zrobimy, zwolni dwie 
osoby, by zatrudnić dwie bez orze-
czenia. Więc wszyscy wypisują, bo 
nie chcą stracić pracy. Dostaniemy 
zaświadczenie lekarskie od lekarza, 
który nawet nas nie zbada... Żena-
da” – żali się kolejny czytelnik.

Nasz rozmówca, pracownik zakła-
du pracy chronionej, informuje, że 
kierownik regionalny w jego miej-
scu pracy ogłosił, iż wszyscy będą 
pracować po 8 godzin. „Ostatecznie, 
po «nękaniu» go przez większość za-
łogi, udało się – po 10 dniach prze-
pracowanych w 8-godzinnym syste-
mie pracy – wywalczyć należący się 
nam 7-godzinny czas pracy. Prze-
pracowane 10 godzin zostanie nam 

Orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego 

Od 10 lipca br. osoby z niepełnosprawnością mają prawo do 7-godzinnego 

dnia pracy w wymiarze 35 godzin w tygodniu. Przepisy są wynikiem realiza-

cji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. Zmiany nie 

obejmują jedynie pracowników ochrony. 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało: 

„Normy czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy o rehabilitacji (...), 

a więc również uprawnienia do pracy w skróconym czasie pracy, nie stosuje 

się, jak miało to miejsce również uprzednio, do osób niepełnosprawnych 

zatrudnionych przy pilnowaniu, jak też do osób, które na swój wniosek, za 

zgodą odpowiedniego lekarza, zrezygnowały z ochrony przewidzianej prze-

pisami art. 15 ustawy o rehabilitacji”.
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nomocnika Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych.

– W ochronie pracujemy zgodnie 
z ustawą o rehabilitacji 12 godzin, 
tak więc nas te zasady nie obowią-
zują, ale też i sami pracownicy 
wolą, gdy tak to działa – mówi 
Edward Kuczer, prezes opolskiej fir-
my ochroniarskiej Gwarant.

Edyta Sieradzka przypomina, że 
pracodawca musi poinformować pra-
cowników o nowych przepisach. 

– Uczulam też pracowników, aby 
w swych aktach osobowych spraw-
dzili, czy kiedyś nie dostarczali już 
zaświadczenia o wydłużonym cza-
sie pracy – mówi. – Przypominam 
również pracodawcom, że utrzyma-
nie czystości to nie to samo co 
ochrona – podkreśla.

Swoimi doświadczeniami dzieli się 
z nami kolejny internauta: „U nas 
w markecie wszyscy dostali do zrozu-
mienia, że jeżeli nie wezmą druczka 
i nie pójdą do lekarza, bo chcą praco-
wać 8 godzin, to mają już po robocie. 

Dziękuję za taką ustawę. Nie dość, że 
zarabiają na naszych grupach niema-
łe pieniądze, to nawet to chcą nam  
zabrać”.

To samo wynagrodzenie. Anna 
Skupień, rzecznik Polskiej Organi-
zacji Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych, zaznacza, że 8-godzinny 
czas pracy osoby z niepełnospraw-
nością ze znacznym i umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności 
prawnie jest możliwy. 

– Dzieje się to pod warunkiem 
uzyskania zaświadczenia od leka-
rza. Każdą informację dotyczącą 
nieprzestrzegania czasu pracy na-
leży rzetelnie zweryfikować. Jeżeli 
występują takie sytuacje, to są nie-
zgodne z prawem – podkreśla.

Biuro Osób Niepełnosprawnych 
w swoim stanowisku przypomina, 
że zmiany w czasie pracy nie mogą 
wpłynąć na obniżenie wynagrodze-
nia. „Skrócenie norm czasu pracy 
pracowników ze znacznym i umiar-

kowanym stopniem niepełnospraw-
ności nie może wpłynąć na obniże-
nie ich wynagrodzenia. Zgodnie 
z art. 18 ustawy o rehabilitacji (…), 
stosowanie skróconych norm czasu 
pracy nie powoduje obniżenia wyso-
kości wynagrodzenia wypłacanego 
w stałej miesięcznej wysokości. Po-
nadto, zgodnie z ust. 2 powołanego 
artykułu, godzinowe stawki wyna-
grodzenia zasadniczego, odpowia-
dające osobistemu zaszeregowaniu 
lub zaszeregowaniu wykonywanej 
pracy, przy przejściu na normy cza-
su pracy, o których mowa w art. 15 
ustawy o rehabilitacji (…), ulegają 
podwyższeniu w stosunku, w jakim 
pozostaje dotychczasowy wymiar 
czasu pracy do tych norm”.  ◆

więcej:
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Finansebezbarier.pl – po nowemu!
Internauci mogą już korzystać z nowej odsłony serwisu finansowego Integracji. To nie 
tylko zmiana szaty graficznej, ale przede wszystkim nowe kategorie: „Budżet domo-
wy”, „Ubezpieczenia”, „Kredyty i pożyczki”, „Praca i firma”, „Podatki i prawo” oraz 
„Świadczenia i zasiłki”. Dzięki nim układ artykułów jest przejrzysty. W dziale Edukacja 
znajdują się publikacje i filmy instruktażowe, które w prosty sposób tłumaczą zawiłości 
ekonomii. Za pomocą szkoleń e-learningowych można zdobyć wiedzę bez wychodze-
nia z domu, a dzięki grze strategicznej sprawdzić wiedzę z zakresu finansów. Zadbali-
śmy oczywiście o to, aby serwis był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli 
spotkacie jakiejkolwiek utrudnienia w serwisie finansebezbarier.pl, prosimy o przesłanie 
krótkiej informacji na adres: audyty@integracja.org.

Audiodeskrypcja w Parku 
Rzeźby na Bródnie 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej przygotowało  
na swojej stronie internetowej audiodeskryp-
cję prowadzonego przez siebie Parku Rzeźby 
na warszawskim Bródnie. Park powstał  
w 2009 roku jako wspólna inicjatywa artysty 
Pawła Althamera, Urzędu Dzielnicy Targówek 
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
Udogodnienie dotyczy wszystkich znajdują-
cych się w Parku ekspozycji; docelowo ma być 
dostępne też w Parku. 

 Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier
Od 26 września do 6 października będzie trwał II Warszawski Tydzień 
Kultury Bez Barier (WTKBB), organizowany przez Miasto St. Warszawa 
i Fundację Kultura bez Barier, przy wsparciu Teatru Syrena i Bemow-
skiego Centrum Kultury ARTBEM. Udział weźmie ponad 40 instytucji. 
Wydarzenia II WTKBB są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 
Korzysta ten, kto pierwszy zdobędzie bilet lub zapisze się na konkret-
ne bezpłatne wydarzenie. Spektakle z audiodeskrypcją i napisami 
przygotowują, m.in. Teatry: Studio, Powszechny, TR Warszawa, 
Kwadrat i Baj, a na wystawy zapraszają m.in. Muzea: Historii Żydów 
Polskich i Powstania Warszawskiego.  
Szczegóły na www.kulturabezbarier.org.  

Reklama

W każdą sobotę o 9.04
oraz niedzielę o 9.04

Powtórki z soboty – wtorek 8.37
Powtórki z niedzieli – czwartek 8.37

TVP Regionalna dostępna jest w sieciach kablowych oraz na platformach satelitarnych na następujących pozycjach:
NC+ – 220 • Cyfrowy Polsat – 196 • UPC – 320 • UPC (dawne ASTER) – 102 • VECTRA – 103 • Multimedia 

Polska – 25 • TOYA – 13 • PETRUS – 114 • INEA – 8 • Sat Film – 43 • PROMAX – 7

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszystkie odcinki na portalu  niepelnosprawni.pl
Kontakt: program@integracja.org
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