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Z Jolantà Banach,
pe∏nomocnikiem rzàdu ds.
osób niepe∏nosprawnych,

rozmawia Iza Marcisz.

Czy w Pani ocenie Europejski Rok
Osób Niepe∏nosprawnych, który ob-
chodziliÊmy w 2003 roku,  przyniós∏
w naszym kraju popraw´ ich sytuacji
˝yciowej?
Trzeba przypomnieç cel, jaki przyÊwie-
ca∏ jego organizatorom. By∏o nim przy-
bli˝enie opinii publicznej problemów
niepe∏nosprawnych i uÊwiadomienie,
˝e stanowià powa˝nà,  liczàcà 5,5 mi-
liona osób, cz´Êç spo∏eczeƒstwa. Zale-
˝a∏o nam na pokazaniu tych, którzy po-
trafili pokonaç ograniczenia swojej fi-
zycznej czy psychicznej sprawnoÊci
i ˝yç pe∏nià cz∏owieczeƒstwa odnoszàc
sukcesy sportowe, artystyczne, nauko-
we i ekonomiczne. Obchody Roku
Osób Niepe∏nosprawnych wyzwoli∏y
imponujàcy potencja∏ organizacji poza-
rzàdowych, administracji publicznej,
osób prywatnych. Inicjatywy przesz∏y
nasze oczekiwania. Odby∏o si´ ponad
500 imprez zorganizowanych przez ad-
ministracj´ rzàdowà. Dofinansowali-
Êmy oko∏o 400 imprez autorstwa pod-
miotów pozarzàdowych. Zwraca∏a
uwag´ ró˝norodnoÊç form.

Jednak Rok Osób Niepe∏nospraw-
nych to nie tyle festiwal uroczystoÊci,
ile szara rzeczywistoÊç. Czy w ostat-
nich miesiàcach uda∏o si´  poprawiç
warunki ˝ycia tej grupy?
èle by si´ sta∏o,  gdyby o popraw´ sy-
tuacji tych osób zabiegano z okazji
Êwi´ta. Staramy si´ to robiç ustawicz-
nie, krok po kroku. W minionym roku
znowelizowano ustaw´ o zatrudnieniu
i rehabilitacji, której celem jest powià-
zanie pomocy finansowej dla przedsi´-
biorstw z zatrudnieniem konkretnej
osoby niepe∏nosprawnej. Dofinanso-
wanie zatrudnienia niepe∏nosprawnych
na rynku pracy, dotàd praktycznie nie-
dost´pnym, powinno przynieÊç wzrost

liczby pracujàcych. Pomo˝e w tym
równie˝ podnoszenie obligatoryjnego
wskaênika zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych w administracji publicznej,
w sektorze finansów, w s∏u˝bie zdro-
wia, w szko∏ach i na uczelniach. Doce-
lowo wskaênik zatrudnienia w tych sfe-
rach dzia∏alnoÊci publicznej ma osià-
gnàç 6 procent.

Czy mo˝na ju˝ dzisiaj powiedzieç, ja-
kie b´dà dalsze losy Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych?
W przypadku likwidacji funduszy celo-
wych istnieje tak˝e zagro˝enie dla
PFRON. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
PFRON to system gromadzenia Êrod-
ków pieni´˝nych i ich dystrybucji. Nie
widz´ lepszego pomys∏u na zbieranie
Êrodków, ewidencjonowanie d∏u˝ni-
ków i egzekwowanie nale˝noÊci. Gdy-
by zlikwidowano fundusz, musia∏aby
powstaç inna instytucja, która wype∏-
nia∏aby te zadania. Nikt te˝ nie propo-
nowa∏ zaprzestania pozyskiwania pie-
ni´dzy na rehabilitacj´ pochodzàcych
ze sk∏adek wp∏acanych przez praco-
dawców. W PFRON powstaje obecnie
centralny rejestr zatrudnionych niepe∏-
nosprawnych z numerem NIP, PESEL,
z bazà danych obejmujàcà oko∏o 290
tys. osób. U∏atwi to bezpoÊrednie kie-
rowanie pieni´dzy do zak∏adu pracy za
ka˝dym zatrudnionym.

Potrzeby osób niepe∏nosprawnych sà
ogromne, zró˝nicowane i niewspó∏-
mierne do mo˝liwoÊci bud˝etu paƒ-
stwa. Jakie priorytety przyjmuje
PFRON w udzielaniu pomocy finan-
sowej?
PFRON s∏u˝yç mia∏ g∏ównie wspiera-
niu zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych. Presja potrzeb jest jednak tak sil-
na, ˝e w poszczególnych przypadkach
dofinansowywano na przyk∏ad rehabi-
litacj´ leczniczà. Dzia∏o si´ tak wbrew
za∏o˝eniom statutu. Sytuacj´ kompliku-
je te˝ coraz powszechniejsze niewy-
wiàzywanie si´ poszczególnych resor-
tów, instytucji z cià˝àcych na nich obo-
wiàzków wobec osób niepe∏nospraw-

nych. W PFRON krzy˝ujà si´, zatem
ró˝ne potrzeby i interesy. Organizacje
pozarzàdowe postulujà, aby jak naj-
wi´ksza cz´Êç Êrodków przeznaczona
zosta∏a na rehabilitacj´ spo∏ecznà,
w tym na edukacj´ dzieci. Jest to ˝àda-
nie ze wszech miar s∏uszne, poniewa˝
wykszta∏cenie warunkuje samodziel-
noÊç zawodowà w doros∏ym ˝yciu. Po-
maga w tym 500 poradni psychologicz-
no- pedagogicznych. Kolejny raz roz-
wa˝any jest projekt wprowadzenia in-
stytucji asystenta osoby niepe∏no-
sprawnej. Pieniàdze majà pochodziç
z Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go. Stworzy on równie˝ du˝e mo˝liwo-
Êci pomocy dla przedsi´biorstw zatrud-
niajàcych niepe∏nosprawnych. Ze Êrod-
ków PFRON dofinansowujemy tak˝e
zakup sprz´tu rehabilitacyjnego po-
przez uzupe∏nienie ró˝nicy mi´dzy li-
mitem wyznaczonym przez NFZ a obo-
wiàzujàcà cenà. Pozwala to na dobór
w∏aÊciwego sprz´tu rehabilitacyjnego,
co jest niezwykle wa˝ne dla post´pów
w leczeniu. Bywa bowiem, ˝e êle do-
brany sprz´t mo˝e powodowaç trwa∏e
kalectwo. Wa˝ne jest te˝ powo∏anie
w ubieg∏ym roku rad konsultacyjnych
przy urz´dzie marsza∏ka województwa
i starosty. Pomimo pewnego post´pu
Rok Osób Niepe∏nosprawnych przy-
niós∏ tak˝e odczuwalne pogorszenie
po∏o˝enia ludzi niepe∏nosprawnych.
Sytuacja w systemie ochrony zdrowia
ograniczy∏a dost´pnoÊç do wielu
Êwiadczeƒ zdrowotnych, a zw∏aszcza
do rehabilitacji. Powa˝nà, dla wielu
niemo˝liwà do pokonania barierà, sà
ceny leków i ograniczona liczba specy-
fików refundowanych. Dotkn´∏o to
szczególnie osoby przewlekle chore,
˝eby wymieniç choçby diabetyków czy
chorych na stwardnienie rozsiane.
Zgodnie z z∏o˝eniami funduszu nie mo-
˝emy dofinansowywaç leków, jednak
podejmuj´  dzia∏ania zmierzajàce do
obni˝enia ich ceny, zw∏aszcza tych dla
przewlekle chorych. W jednostkowych
przypadkach udaje si´ jakiÊ bardzo dro-
gi lek wpisaç na list´ refundowanych.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
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