
T
rwa proces przystosowawczy do akce-
sji w Unii Europejskiej. W parlamencie
trwajà nadal prace nad aktami legisla-

cyjnymi dostosowywujàcymi je do obowiàzu-
jàcych w UE. Dotyczy to przede wszystkim
tych dziedzin, które obj´te sà wspólnà politykà
Unii. Inaczej wyglàda sprawa odpowiedzial-
noÊci za polityk´ wobec osób niepe∏nospraw-

nych. Tak bowiem nale˝y do poszczególnych
paƒstw cz∏onkowskich, choç w latach dzie-
wi´çdziesiàtych Unia poj´∏a dzia∏ania zmie-
rzajàce do wypracowania ca∏oÊciowej i bar-
dziej spójnej polityki równie˝ w tej dziedzinie
˝ycia spo∏ecznego.

Oparto je na kilkakrotnie nowelizowanych
postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej
oraz Traktatu konstytuujàcego Wspólnot´ Eu-
ropejskà. Istota przepisów dotyczàcych osób
niepe∏nosprawnych wywodzi si´ z idei niedy-
skryminacji i zasady równych szans. Dokumen-
tem wià˝àcym paƒstwa cz∏onkowskie oprócz
postanowieƒ wynikajàcych z traktatów, jest Dy-
rektywa Rady z listopada 2000 roku, w sprawie
ustanowienia ogólnych ram dla równego trakto-
wania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawo-
du. Innym przepisem wià˝àcym kraje unijne
jest Karta Podstawowych Praw Unii Europej-
skiej, w której 26 art. mówi: “Karta uznaje i sza-
nuje prawo osób niepe∏nosprawnych do korzy-
stania ze Êrodków majàcych zapewniç im nieza-

le˝noÊç, integracj´ spo∏ecznà i zawodowà oraz
udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznoÊci”. Postanowienie to
okreÊla standard, do jakiego zobowiàzane sà dà-
˝yç paƒstwa cz∏onkowskie. W roku 2001 przy-
j´ta te˝ zosta∏a Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE dotyczàca specjalnych wa-
runków technicznych dla pojazdów pasa˝er-
skich pt. „Autobusy i Autokary”.

Unia wyda∏a równie˝ szereg zaleceƒ i wy-
tycznych, które nie majà charakteru obligato-
ryjnego, stanowià jednak pewien drogowskaz
dla dzia∏alnoÊci w∏adz krajowych. Postano-
wienia traktatowe i dyrektywy wymagajà
uwzgl´dnienia ich w prawodawstwie paƒstw
cz∏onkowskich. Wynika z tego, ˝e wszelkie
plany i dzia∏ania w∏adz paƒstwowych oraz sa-
morzàdowych muszà odnosiç si´ tak˝e do pro-
blemów osób niepe∏nosprawnych, i prowadziç
do zintegrowania ich ze spo∏eczeƒstwem ludzi
w pe∏ni zdrowych.

Warto przypomnieç, ̋ e na podejÊcie do pro-
blemów osób niepe∏nosprawnych ogromny
wp∏yw wywar∏ dokument przyj´ty przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ w roku 1993 pod ha-
s∏em “standardowe zasady wyrównywania
szans osób niepe∏nosprawnych”. Dokument
ten ma w prawdzie charakter wy∏àcznie moral-
ny i polityczny, pokazuje jednak cel, do jakie-
go nale˝y dà˝yç w szeroko rozumianej polity-
ce spo∏ecznej.

Pomoc na rynku pracy
Jednym z najwa˝niejszych, a zarazem naj-

trudniejszych problemów w krajach Unii,
przede wszystkim zaÊ u nas, jest bezrobocie.
Unia Europejska zobowiàza∏a si´ do stworze-
nia w krajach pi´tnastki 25 mln nowych miejsc
pracy do roku 2010, z czego 2 - 3,5 mln mia-
∏oby przypaÊç osobom niepe∏nosprawnym. Ju˝
teraz mo˝na powiedzieç, ˝e zamierzenie nie
wydaje si´ realne. Nasze ponad dwudziesto-
procentowe bezrobocie w najgorszej sytuacji
stawia ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià. Tym
bardziej wi´c potrzebne sà dzia∏ania majàce na
celu popraw´ tego stanu rzeczy.

Obecnie najwa˝niejszym celem polityki za-
trudnienia osób niepe∏nosprawnych wszyst-
kich krajach unijnych jest wspieranie ich na
otwartym rynku pracy. Na przeszkodzie stoi
zarówno brak odpowiednich funduszy jak
i gorsze wykszta∏cenie tych osób w porówna-
niu z ludêmi w pe∏ni sprawnymi. Wed∏ug da-
nych Unii 2/3 osób niepe∏nosprawnych posia-
da wykszta∏cenie na poziomie gimnazjum,
a wykszta∏ceniem wy˝szym legitymuje si´ za-
ledwie kilka procent. Jest to sprawa polityki
edukacyjnej wobec dzieci i m∏odzie˝y niepe∏-
nosprawnej, wysokoÊci nak∏adów na edukacj´,
a tak˝e na pomoc socjalnà dla uczniów i stu-
dentów. Tymczasem kluczem do powodzenia
na otwartym rynku pracy jest przede wszyst-
kim edukacja i odpowiednio elastyczne przy-
gotowanie zawodowe.

W grudniu 2002 roku Komisja Europejska
wyda∏a Rozporzàdzenie w sprawie pomocy
paƒstwa skierowanej na zatrudnienie w tej gru-
pie osób. OkreÊlono w nim rodzaje pomocy
zwiàzanej m.in. z tworzeniem nowych miejsc
pracy i pokrywaniu dodatkowych kosztów.
Drugim nurtem dzia∏aƒ jest zach´canie praco-
dawców do zatrudniania osób niepe∏nospraw-
nych przy u˝yciu takich instrumentów jak
zwolnienia i odliczenia podatkowe, cz´sto do-
tacje do wynagrodzeƒ wynoszàce na ogó∏ po-
∏ow´ stawki pracownika na danym stanowi-
sku. W wielu krajach osobom niepe∏nospraw-
nym pokrywa si´ koszty dojazdu do pracy,
a w niektórych jak Szwecja, Belgia, Austria
i Niemcy zapewnia kupno samochodu. 

Pokonywanie barier
Wyrównywaniu szans ˝yciowych ludzi nie-

pe∏nosprawnych s∏u˝y równie˝ wydana przez
Komisj´ Europejskà “Strategia ku Europie bez
barier dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià”. Jest to
program majàcy na celu likwidacj´ wszelkich
barier utrudniajàcych uczestnictwo w ˝yciu

U N I A  E U R O P E J S K A

12 Kwartalnik NTM 9/2004

Sprawa pi´çdziesi´ciu milionów
Iza Marcisz

Refundacja pieluch w wybranych krajach UE:
W´gry - do 120 szt. na miesiàc z 15 proc. udzia∏em pacjenta w cenie ich nabycia 
Holandia - bezp∏atnie 5 sztuk/dzieƒ
Szwecja - bezp∏atnie i bez ograniczeƒ
Wielka Brytania - bezp∏atnie, w zale˝noÊci od potrzeb pacjenta
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spo∏ecznym. Komisja nie b´dzie finansowa∏a
˝adnych projektów, które nie b´dà spe∏nia∏y
wymogów dost´pnoÊci. W 2001 roku wysz∏a
kolejna dyrektywa “Autobusy i Autokary”,
która na∏o˝y∏a na kraje cz∏onkowskie obowià-
zek wyposa˝enia pojazdów, przewo˝àcych pa-
sa˝erów posiadajàcych wi´cej ni˝ osiem miejsc
siedzàcych, w specjalne pochylnie lub automa-
tycznie wysuwane platformy pod∏ogowe. Na-
kazano te˝ wydzielenie miejsca dla osoby nie-
widomej oraz psa przewodnika. Obowiàzkowe
jest równie˝ wprowadzenie wyró˝ników kolo-
rystycznych dla niedowidzàcych. Paƒstwa
cz∏onkowskie postanowienia te wprowadzi∏y
w ˝ycie do koƒca ubieg∏ego roku. Nas b´dzie
to obowiàzywa∏o z dniem wstàpienia do UE. 

Z u∏atwieniem w samodzielnym poruszaniu
si´ osób niepe∏nosprawnych zwiàzane jest tak-
˝e zalecenie Rady UE, przez 6 lat dotyczàce
kart parkingowych, które uznawane sà we
wszystkich krajach unijnych.

Trzynasty obszar
negocjacyjny

Problemy dotyczàce osób niepe∏nospraw-
nych omawiane by∏y w ramach trzynastego
obszaru negocjacyjnego. W czasie dwustron-
nego przeglàdu naszych przepisów prawnych
w tym zakresie uznano je za zgodne co do ce-
lów i kierunków podejmowanych dzia∏aƒ
z rozwiàzaniami wspólnotowymi. W toku ne-
gocjacji pojawi∏a si´ potrzeba ustosunkowania
Polski do ducha nowych dokumentów UE -
zalecenia dotyczàcego karty parkingowej oraz
Dyrektwy Rady w sprawie równych mo˝liwo-
Êci zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. 

W zwiàzku z tym znowelizowaliÊmy Prawo
o ruchu drogowym z czerwca 1997 r. tak, aby
mo˝liwe by∏o wprowadzenie u nas jednolitej
karty parkingowej. Dostosowanie naszych
przepisów do drugiego dokumentu spowodo-
wa∏o koniecznoÊç dokonania zmian legislacyj-
nych w zakresie prawa podatkowego wolnej
konkurencji i pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców. W latach 2000- 2002 wesz∏y u nas
w ˝ycie nowe przepisy w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, w ustawie
od podatku od towarów i us∏ug oraz w podat-
ku akcyzowym. Ponadto zak∏ady pracy chro-
nionej i zak∏ady aktywnoÊci zawodowej zobo-
wiàzane zosta∏y do p∏acenia podatku od Êrod-
ku transportu. 

Znowelizowana ustawa o zatrudnieniu i re-
habilitacji, która wesz∏a w ˝ycie od stycznia te-
go roku, uwzgl´dnia zalecenia dyrektywy UE
i stwarza pewniejszà gwarancj´, ˝e otwarty ry-
nek pracy nie oka˝e si´ niedost´pny dla osób
niepe∏nosprawnych. W ustawie przyj´to te˝
obligatoryjny wskaênik zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych w jednostkach organizacyj-
nych, w sektorze finansów publicznych, w sa-
morzàdach, w szkolnictwie wszystkich szcze-
bli i w s∏u˝bie zdrowia. Sukcesywna realizacja

tego zapisu zwi´kszy udzia∏ osób niepe∏no-
sprawnych na rynku pracy do 6 procent. W Sej-
mie na tzw. szybkiej Êcie˝ce legislacyjnej znaj-
duje si´ projekt ustawy zwanej umownie hory-
zontalnà, dotyczàcy osób niepe∏nosprawnych.
Czy ta Êcie˝ka b´dzie na tyle szybka, ˝e zdà˝y-
my nià dobiec przed pierwszym maja? Nie
wiadomo. W trakcie przygotowaƒ sà równie˝
zapisy ustalajàce zasady korzystania z fundu-
szy pomocowych Unii, które pozwolà m. in. na
udzielenie pomocy publicznej przedsi´biorcom
zatrudniajàcym osoby niepe∏nosprawne. 

Prawo i ˝ycie
Po przystàpieniu do UE osoby niepe∏no-

sprawne majà takie same prawa jak te, które
przys∏ugujà, w obecnych krajach cz∏onkow-
skich. Mimo to ich sytuacja materialna, uczest-
nictwo w g∏ównym nurcie ˝ycia, dost´p do
edukacji, kultury jeszcze przez wiele lat pozo-
stanà na znacznie ni˝szym poziomie. Poprawa
zale˝y od sytuacji gospodarczej i stanu finan-
sów paƒstwa, które w sposób drastyczny ogra-
niczajà tak˝e dost´p do rehabilitacji i refundo-

wanego zakupu Êrodków pomocniczych nie-
zb´dnych w wielu schorzeniach, gdzie wyst´-
puje problem NTM. Obowiàzujàce u nas limi-
ty na te Êrodki sà najni˝sze nawet wÊród by-
∏ych krajów komunistycznych. Przystàpienie
do UE jest dla nas niepowtarzalnà szansà na
szybszy rozwój gospodarczy i cywilizacyjny,
który w konsekwencji zapewni popraw´ sytu-
acji równie˝ osobom niepe∏nosprawnym.

Znaczàcym stymulatorem rozwoju b´dà
unijne programy pomocowe, a szczególnie
Europejski Fundusz Spo∏eczny, Fundusz Spój-
noÊci Gospodarczej oraz Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Pytanie czy b´dziemy umieli te
mo˝liwoÊci wykorzystaç? JakimÊ optymi-
stycznym sygna∏em jest fakt, ̋ e np. w PFRON
wszystkie programy celowe opracowywane sà
ju˝ wed∏ug wzorów unijnych.

Wszystkie te sprawy dotyczà ponad pi´çdzie-
si´ciu milionów osób niepe∏nosprawnych za-
mieszkujàcych 25 krajów, które od pierwszego
maja stanowià Wspólnot´ Europejskà. Jest to
wi´cej ludzi ni˝ liczy populacja naszego kraju.
O tym nale˝y pami´taç, kiedy mówimy o pro-
blemach osób z niepe∏nosprawnoÊcià.

Polscy pacjenci w UE

Od lewej: dr Adam Kozierkiewicz (Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ), dr

Grzegorz Jasiƒski (Dyrektor Biura Naczelnej Izby Aptekarskiej), El˝bieta Tomaszewska

(Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego MZ), Les∏aw Abramowicz (Prezes NFZ), Mieczys∏aw

B∏aszczyk (Dyrektor Biura Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej NFZ).

Polscy pacjenci, którzy wyjadà do krajów Unii Europejskiej mogà korzystaç ze
Êwiadczeƒ zdrowotnych na zasadach okreÊlonych przez ustawodawstwo danego
kraju. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia. Zakres refundowania zagranicà danego Êwiadczenia odpowiada
wysokoÊci kwoty, jakà przeznacza w Polsce na to samo Êwiadczenie NFZ. 

Przed wyjazdem nale˝y uzyskaç w swoim oddziale NFZ potwierdzenie prawa do
ubezpieczenia na odpowiednim druku. Na zaplanowane leczenie w innym kraju
unijnym ka˝dorazowo musi wyraziç zgod´ prezes NFZ. 

Tematowi „Pacjent w krajach Unii Europejskiej“ poÊwi´cona by∏a majowa
Debata o Zdrowiu w dniu 17 maja br., która tradycyjnie odbywa si´ w Centrum
Multimedialnym Foksal w Warszawie. Wi´cej informacji na temat leczenia pols-
kich pacjentów w krajach UE na stronach internetowych:

www.nfz.gov.pl/ue, www.mz.gov.pl, www.eu-zdrowie.pl
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