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Osób Niepełnosprawnych – przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”
international conference:
„30 years of The State Fund for
Rehabilitation of Disabled People – past,
present, future”

–1

międzynarodowa konferencja:
,,30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji
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international conference:
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Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy AULA 408,
platforma internetowa
Data: 13–14 października 2021 r. (środa, czwartek)
Organizatorzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (pfron) w partnerstwie
z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
(mrips) Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych (bon), Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (kul).
Czas trwania: 1 dzień 10.30–14.40, gmt+2
		
2 dzień 10.00–14.30
Reżim sanitarny: Konferencja on-line,
z wykorzystaniem platformy oraz streamingu
na YouTube.
Patronat honorowy: Premier RP Mateusz Morawiecki
Patronat medialny: magazyn Integracja, TVP Info,
TVP 3 Lublin
Dostępność: Konferencja tłumaczona na Polski Język
Migowy za pośrednictwem platformy.
Tłumaczenie symultaniczne: angielski i polski.
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Celem konferencji jest prezentacja zagadnień
dotyczących kwestii rehabilitacji społeczno-zawodowej
oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami
w kontekście 30-lecia Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Strategii
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Ma ona też służyć wymianie poglądów na temat
ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków
niepełnosprawności we współczesnym świecie oraz
propozycji rozwiązań w zakresie aktywizacji. Ponadto,
założeniem organizatorów jest wzrost świadomości
społecznej w obszarze dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu
do rozwiązań polskich i międzynarodowych.
Tematyka konferencji obejmuje obszary dotyczące
ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych
skutków niepełnosprawności w aspekcie 30-letniej
działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Jest to kolejna już edycja
konferencji organizowanej wspólnie z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.
Dotychczasowe konferencje poświęcone były
„Realizacji Konwencji onz o prawach osób
niepełnosprawnych”.
Przedmiotem rozważań tegorocznej konferencji
będą tematy związane z aktywizacją zawodową
oraz rehabilitacją społeczno-zawodową,
dostępnością cyfrową, architektoniczną oraz
informacyjno-komunikacyjną.
Zaproszeni goście zagraniczni z Australii, Stanów
Zjednoczonych, Indii, Chin, Norwegii, Belgii, Niemiec
oraz Szwajcarii zaprezentują szerokie spektrum
doświadczeń w zakresie systemowych rozwiązań
wsparcia osób niepełnosprawnych od projektowania
uniwersalnego do zabezpieczenia społecznego.
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Naukowcy i praktycy z Polski spojrzą na temat
aktywności społeczno-zawodowej w kontekście
stojących przed nią wyzwań oraz możliwości, a także
odniosą się do tematu dostępności w kontekście
różnych rodzajów niepełnosprawności.
Tematyka konferencji z uwagi na swój
interdyscyplinarny charakter wpisuje się
w następujące dziedziny nauki i dyscypliny
naukowe: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu
i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki
medyczne, nauki o kulturze i religii, nauki społeczne
czy humanistyczne, architektura i urbanistyka, nauki
o komunikacji społecznej i mediach.
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli
środowiska akademickiego i medycznego, oraz
osób niepełnosprawnych, środowiska organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, władz centralnych, lokalnych
i regionalnych, a także reprezentantów praktyki
gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują
się problematyką osób niepełnosprawnych
we współczesnym świecie.
Językiem konferencji jest język polski i angielski.
Konferencja będzie organizowana w sposób
hybrydowy tj. za pośrednictwem Internetu oraz
stacjonarnie w auli kul.
Zapraszamy już dziś do rejestracji na konferencję
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prelegenci | speakers
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prof. dr Joachim Breuer
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dr Friedrich Mehrhoff

Jan A. Monsbakken
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prelegenci | speakers
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prof. Janusz Kirenko

prof. dr John H. Takamura Jr.

prof. Ewa Pisula
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program konferencji 13 października 2021 r.
9.30 briefing prasowy z udziałem Rektora kul
i Prezesa pfron.
10.30–10.40 Uroczyste otwarcie konferencji przez
Rektora kul.
10.40–10.45 Przywitanie gości przez Prezesa
Zarządu pfron Krzysztofa Michałkiewicza.
10.45–11.00 Przemówienia zaproszonych gości.
11.00–11.30 Wykład inauguracyjny: Paweł Wdówik,
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Strategia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
2021–2030.
Blok wykładów dotyczących rehabilitacji
i aktywizacji społeczno-zawodowej
Wprowadzenie: prof. Wojciech Otrębski (kul)
11.30–11.50 prof. Gertruda Uścińska (Prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych). Wyzwania na przyszłość
w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego
osób z niepełnosprawnościami.
11.50–12.10 prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska,
(Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie),
Kompleksowa rehabilitacja szansą na udział w życiu
społecznym i zawodowym.
12.10–12.30 prof. Ewa Giermanowska (Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet
Warszawski). Dylematy aktywizacji zawodowej
w zmieniającym się świecie pracy – polityka
redystrybucji, uznania i praw obywateli.
12.30–12.50 prof. Wojciech Otrębski (Kierownik
Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii
Rehabilitacji w Instytucie Psychologii, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Rehabilitacja
psycho-społeczna warunkiem efektywności
rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych.
12.50 przerwa 20 minutowa.
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Blok wykładów ukazujący perspektywę aktywizacji
osób niepełnosprawnych w różnych państwach.
Wprowadzenie: Dr Friedrich Mehrhoff
13.10–13.30 prof. dr Joachim Breuer, International
Social Security Association (issa). Brave New World
of Work – But Does the Digital Transformation of
Work Promote Inclusion? | Nowy świat pracy, ale czy
transformacja cyfrowa powoduje włączenie społeczne?
13.30–13.50 François Perl, Director of Public Affairs,
Studies, Advocacy and International Affairs-Solidaris
Disability policies in a post-covid era | Polityka wobec
niepełnosprawnych w erze post covidowej.
13.50–14.10 dr Friedrich Mehrhoff; Inclusive
enterprises – good practices worldwide |
Przedsiębiorstwa integracyjne – dobre praktyki na
świecie.
14.10–14.30 Jan A. Monsbakken, Immediate Past
President of RI Global, Vice President of RI Norway,
Board member of RI Foundation. Participation
in working life – from an international perspective
| Uczestnictwo w życiu zawodowym z perspektywy
międzynarodowej.
14.30 Podsumowanie 1. dnia konferencji.
14.40 Zakończenie 1. dnia konferencji.
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14 października 2021 r.
10.00 Otwarcie 2. dnia konferencji przez Prezesa
Zarządu pfron Dostępność – możliwości włączenia
społecznego osób ze szczególnymi potrzebami.
10.10–10.30 prof. Simon Darcy, uts Business School,
University of Technology Sydney-Management
Discipline Group, Deputy Head Research & Standards,
Co-Lead uts Disability Research Network Auckland
University of Technology Honorary Adjunct Prof.
Local, regional, national and international mobilities:
personal mobility, transport, travel and tourism and
international perspective after covid-19 | Lokalne,
regionalne, narodowe i międzynarodowe mobilności:
jednostkowa ruchliwość, transport, podróżowanie
i turystyka z perspektywy międzynarodowej po covid.
10.30–10.50 prof. Arun Mehta, President of the
Bidirectional Access Promotion Society. Developers
of free software for persons with multiple disabilities
| Twórcy bezpłatnego oprogramowania dla osób ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami.
10.50–11.10 dr Joseph Kwan, MH Founder &
Managing Director of uda Consultants Ltd. –
Consultants in Universal Design & Accessibility
(Hong Kong). Universal Accessibility towards a Safe,
Equitable and Inclusive Environment for All |
Powszechna dostępność w kierunku bezpiecznego,
sprawiedliwego i integracyjnego środowiska dla
wszystkich.
11.10–11.30 prof. dr John H. Takamura Jr., Associate
Professor of Industrial Design in The Design School
at the Herberger Institute for Design and the Arts
at Arizona State University, Program Coordinator
for the Master of Science in Design (msd) degree in
The design School. Empathy-Driven Design: Design
Thinking for Accessibility | Projektowanie oparte
na empatii: myślenie projektowe dla dostępności
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11.30–11.50 Michael Hess, Founder & Executive
Director of the Blind Institute of Technology (bit).
Empowering Entrepanuership and Employment Through
Accessibiltiy | Wzmacnianie przedsiębiorczości
i zatrudnienia poprzez dostępność.
11.50–12.00 przerwa kawowa.
12.00–12.20 Przedstawiciel Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej. 2018–2021 – 3 lata
programu Dostępność Plus – sukcesy i wyzwania
na przyszłość.
12.20–12.45 Małgorzata Radziszewska,
Departament ds. Dostępności (pfron). pfron dla
dostępności – 30 lat doświadczeń i nowe wyzwania.
Blok wykładów dotyczących dostępności
w różnych aspektach dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
Wprowadzenie: prof. Ewa Domagała-Zyśk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
12.45–13.10 prof. Ewa Domagała-Zyśk (Kierownik
Katedry Pedagogiki Specjalnej, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II). Usłyszeć osoby słabosłyszące.
Z doświadczeń wspierania edukacji uniwersyteckiej
studentów z dysfunkcją słuchu.
13.10–13.30 prof. Janusz Kirenko (Kierownik
Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
w Instytucie Pedagogiki, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Społeczny model
niepełnosprawności.
13.30–13.50 prof. Ewa Pisula (Kierownik Katedry
Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji, Uniwersytet
Warszawski). Osoby w spektrum autyzmu w świecie
społecznym – dostępność i aktywizacja.
13.50 Podsumowanie 2. dnia konferencji – wyzwania
w zakresie dostępności instytucji publicznych.
14.30 Zakończenie 2. dnia konferencji.
––10

international conference:
„30 years of The State Fund for
Rehabilitation of Disabled People – past,
present, future”

Venue: building of the Knowledge Transfer Center
(room ctw 408) of The John Paul II Catholic
University of Lublin, an Internet platform.
Date: October 13,14/2021 (Wednesday, Thursday)
Organizers: State Fund for Rehabilitation of
Disabled People in partnership with Office of the
Government Plenipotentiary for Disabled People
and John Paul II Catholic University of Lublin.
1st day: 10.30 a.m. – 2.40 p.m.
Duration:
		
2nd day: 10.00 a.m. – 2.30 p.m.
		
central european time
Sanitary regime: Online conference.
Availability: Conference translated into sign language.
Simultaneous translation: into Polish and English.
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The aim of the conference is to present
issues related to the issue of socio-vocational
rehabilitation and activation of people with
disabilities in the context of the 30th anniversary of
the State Fund for Rehabilitation of Disabled People
and the Strategy for Persons with Disabilities.
It is also intended to exchange views on the
economic, social and health effects of disability
in the modern world and to propose solutions in
the field of activation. In addition ,the organizers’
assumption is to increase social awareness in the
area of accessibility for people with special needs in
relation to Polish and international solutions.
The subject of the conference covers the areas of
economic, social and health effects of disability
in terms of the 30-year operation of the State
Fund for Rehabilitation of Disabled People. This
is another edition of the conference organized
jointly with the John Paul II Catholic University of
Lublin. The conferences so far have been devoted
to „Implementation of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities”.
The subject of this year’s conference will be topics
related to vocational activation and social and
vocational rehabilitation, digital, architectural
and information and communication accessibility.
Invited foreign guests from Australia, United
States, India, China, Norway, Belgium, Germany
and Switzerland will present a wide spectrum of
experience in the field of system solutions for
supporting people with disabilities, from universal
design to social security.
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Scientists and practitioners from Poland will look at
the topic of social and vocational rehabilitation in
the context of the challenges and opportunities it
faces, and will also refer to the topic of accessibility
in the context of various types of disability.
The subject of the conference, due to its
interdisciplinary nature, fits into the following fields
of science and scientific disciplines: economics and
finance, management and quality sciences, legal
sciences, health sciences, medical sciences, culture
and religion sciences, social sciences and
humanities, architecture and urban planning, social
communication and media studies. We invite
representatives of the academic and medical
community, as well as disabled people, the
community of non-governmental organizations
working for the benefit of disabled people, central,
local and regional authorities, as well
as representatives of business practice and the
business community who deal with the issues
of disabled people in the modern world. The
languages of the conference are Polish and
English. The conference will be organized in a
hybrid manner, i.e. via the Internet and stationary
in the Auditorium of the John Paul II Catholic
University of Lublin.
We invite you to register for the conference today.
Register for the conference
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conference agenda 13 th october 2021
9.30 a.m. press briefing with the participation of
the Rector of the John Paul II Catholic University of
Lublin and the President of the Board of pfron.
10.30 a.m. – 10.40 a.m. Ceremonial opening of the
conference by the Rector of the John Paul II Catholic
University of Lublin.
10.40 a.m. – 10.45 a.m. Welcoming of guests by the
President of the Board of pfron
Krzysztof Michałkiewicz.
10.45 a.m. – 11.00 a.m. Speeches of invited guests.
11.00 a.m. – 11.30 a.m. Inaugural lecture: Paweł
Wdówik, Government Plenipotentiary for Disabled
People. Strategy for Persons with Disabilities for
years 2021–2030.
A block of lectures on rehabilitation and social and
professional activation.
Introduction: prof. Wojciech Otrębski
(John Paul II Catholic University of Lublin).
11.30 a.m. – 11.50 a.m. prof. Gertruda Uścińska
President of the Social Insurance Institution.
Challenges for the future in the field of social security
rights of people with disabilities.
11.50 a.m. – 12.10 p.m. prof. Anna WilmowskaPietruszyńska, Faculty of Medicine, Lazarski University.
Comprehensive rehabilitation – a chance to participate
in social and professional life.
12.10 p.m. – 12.30 p.m. prof. Ewa Giermanowska
Institute of Applied Social Sciences, University of
Warsaw. Dilemmas of professional activation in the
changing world of work – the policy of redistribution,
recognition and citizens’ rights.
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12.30 p.m. – 12.50 p.m. prof. Wojciech Otrębski
Head of the Laboratory of Interdisciplinary
Contexts of Rehabilitation Psychology – Institute
of Psychology, John Paul II Catholic University of
Lublin. Psychosocial rehabilitation – a requirement
of comprehensive rehabilitation of people with
disabilities.
12.50 p.m. Break.
A block of lectures showing the perspectives
of activating people with disabilities in various
countries.
Introduction: Dr Friedrich Mehrhoff
1.10 p.m. – 1.30 p.m. prof. dr Joachim Breuer,
International Social Security Association (issa).
Brave New World of Work – But Does the Digital
Transformation of Work Promote Inclusion?
1.30 p.m. – 1.50 p.m. François Perl, Director of
Public Affairs, Studies, Advocacy and International
Affairs-Solidaris. Disability policies in a post-covid era.
1.50 p.m. – 2.10 p.m. dr Friedrich Mehrhoff,
Inclusive enterprises – good practices worldwide.
2.10 p.m. – 2.30 p.m. Jan A. Monsbakken,
Immediate Past President of ri Global, Vice President
of ri Norway, Board member of ri Foundation.
Participation in working life – from an international
perspective.
2.30 – 2.40 p.m. Summary of the 1st day of the
conference.
2.40 p.m. End of the 1st day of the conference.
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14th october 2021
10.00 a.m Opening of the second day of the
conference by the President of the Board of pfron
Krzysztof Michałkiewicz. Accessibility – opportunities
for social inclusion of people with special needs.
10.10 a.m. – 10.30 a.m. prof. Simon Darcy, uts
Business School, University of Technology SydneyManagement Discipline Group, Deputy Head
Research & Standards, Co-Lead uts Disability
Research Network Auckland University of
Technology Honorary Adjunct Prof. Local, regional,
national and international mobilities: personal
mobility, transport, travel and tourism and
international perspective after covid-19.
10.30 a.m. – 10.50 a.m. prof. Arun Mehta,
President of the Bidirectional Access Promotion
Society. Developers of free software for persons with
multiple disabilities.
10.50 a.m. – 11.10 a.m. dr Joseph Kwan, mh Founder
& Managing Director of uda Consultants Ltd. –
Consultants in Universal Design & Accessibility
(Hong Kong). Universal Accessibility towards a Safe,
Equitable and Inclusive Environment for All.
11.10 a.m. – 11.30 a.m. prof. dr John H. Takamura Jr.,
Associate Professor of Industrial Design in The Design
School at the Herberger Institute for Design and the
Arts at Arizona State University, Program Coordinator
for the Master of Science in Design (msd) degree in
The design School. Empathy-Driven Design: Design
Thinking for Accessibility.
11.30 a.m. – 11.50 a.m. Michael Hess, Founder
& Executive Director of the Blind Institute of
Technology (bit). Empowering Entrepanuership and
Employment Through Accessibiltiy.
11.50 a.m. – 12.00 p.m. Break.
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12.00 p.m. – 12.20 p.m. Representative of the
Department of the European Social Fund, Ministry
of Funds and Regional Policy. 2018–2021 – 3 years
of the Accessibility Plus program – successes and
challenges for the future.
12.20 p.m. – 12.45 p.m. Małgorzata Radziszewska,
Accessibility Department (pfron). pfron for
accessibility – 30 years of experience and new
challenges.
A block of lectures on accessibility in various aspects
for people with various types of disabilities.
Introduction: prof. Ewa Domagała-Zyśk (John Paul II
Catholic University of Lublin)
12.45 p.m. – 1.10 p.m. prof. Ewa Domagała-Zyśk
Head of Department of Special Pedagogy, John Paul II
Catholic University of Lublin. Hear the person hard of
hearing. From the experience of supporting university
education of students with hearing impairments.
1.10 p.m. – 1.30 p.m. prof. Janusz Kirenko Head of
Department of Pedeutology and Health Education,
Maria Curie-Sklodowska University.
A social model of disability.
1.30 p.m. – 1.50 p.m. prof. Ewa Pisula Head of
Department of Health Psychology and Rehabilitation,
University of Warsaw. People on the autism spectrum
in the social world – accessibility and activation.
1.50 p.m. Summary of the 2nd day of the conference
– challenges in the field of public space institutions
accessibility.
2.30 p.m. End of the 2nd day of the conference.
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patroni medialni | media partners

magazyn Integracja | magazine „Integracja”

portal Niepelnosprawni.pl | information service
Niepelnosprawni.pl
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