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Drodzy Koledzy i Koleżanki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,

z okazji Jubileuszu 30-lecia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (PFRON) w imieniu Rehabilitation International (RI) pragnę 
przekazać na Wasze ręce najserdeczniejsze pozdrowienia i najszczersze gratula-
cje dla PFRON, ważnego członka światowej rodziny RI!

Obecna pora przypomina mi piękną złotą jesień w Polsce, której scene-
ria utkwiła na zawsze w mojej pamięci. Zostałam wybrana na Prezydenta RI 
w Polsce właśnie w październiku 2014 roku. Doceniam PFRON za udzielone mi 
wsparcie i otuchę, której mi dodał, oraz jestem pod olbrzymim wrażeniem Wa-
szej znakomitej pracy i wspaniałych osiągnięć.

PFRON, jako aktywny członek RI, przez ostatnie 30 lat angażował się w two-
rzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i spo-
łecznym osób niepełnosprawnych w Polsce i tym samym wniósł istotny wkład 
w rozwój RI.

Dzisiejszy świat ulega głębokim przeobrażeniom i stawia czoła ogromnym wy-
zwaniom. Bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, aby instytucje takie jak PFRON 
podejmowały więcej zobowiązań i działań dla dobra osób niepełnosprawnych. 
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Wyrażam głęboką nadzieję, że PFRON będzie nadal wnosił swój wkład we 
wspieranie osób niepełnosprawnych w Polsce i poza jej granicami oraz, wspólnie 
z członkami rodziny RI, wciąż będzie promował prawa i inkluzję osób niepełno-
sprawnych na całym świecie.

RI będzie obchodzić setną rocznicę założenia w 2022 roku – w kluczowym 
momencie, w którym pożegnamy ostatnie dziesięć dekad działalności i rozpo-
czniemy nową podróż. Przyszły rozwój naszej Międzynarodowej Organizacji 
Rehabilitacji zależy od wspólnego wysiłku wszystkich członków globalnej rodzi-
ny RI. Przekażmy razem pochodnię humanitaryzmu i stwórzmy jeszcze lepszą 
przyszłość dla RI.

Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody Jubileuszu setnych urodzin RI, 
które odbędą się w przyszłym roku w Pekinie. Z przyjemnością powitam Pań-
stwa osobiście.

Z wyrazami szacunku,

Zhang Haidi

Prezydent Rehabilitation International




