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1. W kilku słowach

Szanowni Państwo!
Oto mamy zimę w pełni i grypę w pełni – stałe elementy naszego klimatu na przełomie stycznia i lutego. Dobrze, że grypa upodobała sobie najwłaściwszą porę roku! Dzieci mogą sobie chorować bez obawy, że będą miały zaległości w nauce, bo i tak są ferie, dorośli natomiast mogą gładko, bezszokowo przejść z gorączki infekcyjnej w gorączkę rocznych rozliczeń z fiskusem!
Temat ten i u nas będzie obecny w najbliższych dwóch numerach, gdyż zależy nam na tym, żeby nasi czytelnicy poprawnie rozliczyli swój PIT za 2008 rok i spokojnie czekali na zwrot podatku. Redaktor naczelny jako były księgowy obiecuje tego osobiście dopilnować.
Zgromadzonych materiałów wystarczyłoby do wypełnienia trzech czwartych lutowego i marcowego wydania „BIT-u”, myślę jednak, że byłoby  przesadą, chcieć zamieścić go w całości. W zalewie istotnych informacji umykają informacje ważne, a wśród ważnych – najważniejsze i dlatego muszę trochę zdać się na swój księgowy „nos”, i wyłowić z treści te sprawy, które mogą okazać się dla Państwa najbardziej przydatne, te, o których mogli Państwo dotąd nie pomyśleć i które mogłyby ujść uwadze. Inne sprawy będą skrótowo sygnalizowane, z odsyłaczem do źródeł.
W niniejszym numerze pomówimy o tym, jak dobrze przygotować się do rozliczenia z fiskusem. Podamy kilkanaście najczęściej występujących błędów w zeznaniach podatkowych oraz powiemy o zasadach dokonywania i odliczania darowizn, w tym dotyczących sławnego jednego procenta podatku należnego  na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Za miesiąc, tym razem bardzo szczegółowo, omówimy sobie ulgi rehabilitacyjne oraz ulgę z tytułu wychowywania dziecka.
	O czym jeszcze można przeczytać w niniejszym wydaniu miesięcznika? Obchodzimy Rok Ludwika Braille’a, toteż  –  kontynuując temat rozpoczęty przed miesiącem przez Zofię Krzemkowską  –  spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy pismo punktowe ma przed sobą przyszłość? Technika komputerowa dokonała przełomu w możliwościach pisemnej komunikacji niewidomych z widzącymi, a jednak okazuje się, że do pełni szczęścia potrzebna jest znajomość ortografii, a tej nie nauczy klawiatura, lecz poczciwy, stary brajl! W artykule pt. „Czym jest brajl?” wypowiadają się na ten temat młodzi, wykształceni  przedstawiciele naszego środowiska.
	Styczniowe wydanie miesięcznika, jak Państwo zauważyli, stało pod znakiem pożegnania z odchodzącym na emeryturę redaktorem Stanisławem Kotowskim. W pełni zasłużone podziękowania, kwiaty, orkiestra, przemówienia okolicznościowe itp. Życie dopisało do tego zaskakujący suplement, a ja  komentujący go - felieton pt. „Czy można wierzyć kotom?”, z którego ostatecznie złośliwy pozostał tylko sam tytuł. Miłośników tych fascynujących zwierząt pragnę zapewnić, że nie znajdą w nim niczego niemiłego na temat swoich pupilów.
	Skoro jestem przy swoim tekście, to zapraszam również do poczytania moich, jak zwykle subiektywnych, nie popartych dowodami spekulacji zatytułowanych „Karibu i wilki”, gdzie spekuluję na temat możliwych analogii między niezałatwionymi problemami osób niepełnosprawnych a stosunkiem do niepełnosprawności obserwowanym w świecie przyrody. Może tym razem wywołam jakiegoś wilka z lasu?
	Przeciwwagą dla moich złośliwości będzie tekst Małgorzaty Zuber pt. „Którzy nas kochają...”. Ta pełna lirycznego ciepła impresja poświęcona jest bliskim osobom, bez których znacznie ciężej byłoby nam przebyć trudne zakola życia, przejść zwycięsko czas próby. Każdy
 z nas spotyka wokół siebie takich ludzi, lecz nie zawsze ich dostrzega. Warto o nich czasem pomyśleć.  
	 Jak zawsze polecam stały kącik przemyśleń pochodzących ze sztambucha starego komucha, recenzje książek w kąciku bibliofila, a także opis działania nawigatora o nazwie Wayfinder – programu instalowanego w telefonie komórkowym.
Życzę wszystkim miłej lektury! 
 
  
powrót do spisu treści


 2. Bogusław Witek – Czy można wierzyć kotom?

W styczniowym numerze „BIT-u” mogli Państwo przeczytać kilka tekstów poświęconych osobie dr. Stanisława Kotowskiego, współzałożyciela Fundacji „Trakt”, twórcy i redaktora naczelnego naszego miesięcznika do końca ubiegłego roku. Zawarte w nich ciepłe słowa podziękowania ze strony kierownictwa Fundacji, kolegów i współpracowników, doceniające dorobek twórczy i wieloletnią pracę na rzecz środowiska niewidomych – podyktowane były jego decyzją o przejściu na emeryturę i zakończeniu zawodowej aktywności. 
W sytuacji, gdy ktoś posiada już od kilku lat ustalone prawo do emerytury i pracuje nadal,  nie czując jeszcze potrzeby przejścia w stan spoczynku, z decyzją taką należy zawsze się liczyć i uszanować ją jako niezbywalne prawo, z którego dana osoba może skorzystać w dowolnym momencie. O przyczynach podjęcia takiej decyzji przez redaktora Kotowskiego, nasi Czytelnicy mogli dowiedzieć się z artykułu Józefa Szczurka pt. „Uczciwość i zaangażowanie”. Z uwagi na biograficzny charakter artykułu, trudno byłoby sądzić, że jego treść nie była dobrze znana panu Kotowskiemu, będącemu źródłem podanych tam informacji. On sam w grudniowym numerze pożegnał się z Państwem jako redaktor, publicysta i jako Stary Kocur.
	Tymczasem okazało się, że to bajanie o „emeryturze Kocura” było, używając młodzieżowego slangu, zwykłą „ściemą”. W czasie, gdy styczniowe wydanie „BIT-u” zostało oddane do druku, prenumeratorzy elektronicznej wersji miesięcznika otrzymali od pana Stanisława Kotowskiego maila z załącznikiem zawierającym jego nowy produkt: „Wiedzę i Myśl” (miesięcznik o tematyce środowiskowej) wraz z ofertą jego bezpłatnej prenumeraty. Powyższa oferta ukazała się też podobno na środowiskowych listach dyskusyjnych i wynika z niej, iż nowe pismo będzie miało wyłącznie postać elektroniczną.
	A więc Kocur wcale nie udał się na ciepłe legowisko, lecz miauczy nadal, na innym, skromniejszym, lecz całkowicie prywatnym dachu? W dodatku wciąż pełen wigoru i pasji twórczej! Z jednej strony to miłe dowiedzieć się, że redaktorowi Kotowskiemu nie odeszła ochota do pracy, że dba o kondycję swych szarych komórek, nie poddając się gnuśnej bezczynności, A jednak każdy, kto otrzymał wspomnianego maila, kto zapoznał się z tematyką nowego pisma i jego treścią, musiał zadać sobie pytanie:  po co te zmiany,  powielanie czegoś, co już istnieje,  po co te pożegnania, laurki wieńczące koniec kariery - skoro naprawdę nastąpiło tylko rozstanie z Fundacją „Trakt” i jej „Biuletynem”? 
Przyznajemy, że wiadomość o nowym projekcie Stanisława Kotowskiego w istocie zaskoczyła bez wyjątku wszystkich – również bliskich przyjaciół i współpracowników, ponieważ swój pomysł ukrywał w głębokiej tajemnicy aż do ostatniego dnia! 
Dlaczego tak się stało, nie znamy odpowiedzi, chcielibyśmy jednak uniknąć niepotrzebnych domysłów i komentarzy. Być może redaktor Kotowski woli pracować sam, jak współczesny Don Kichot, idealista i pasjonat, wolny strzelec oddany sprawie niewidomych, tworzący własną legendę, wybitnego publicysty i działacza? 
Dopóki Pan Stanisław sam nie wyjawi motywów swojego postępowania, możemy tylko spekulować, myślę jednak, że tematu tego, szczególnie jako redakcja „BIT-u”, nie mogliśmy przemilczeć, przejść nad nim do porządku dziennego, jakby nic się nie stało.. 
Każdy ma prawo do wyboru swojej drogi, czasem jest to kolejna z wielu ścieżek, i oby jak najdłużej wiodła w dobrym kierunku i była źródłem satysfakcji! Tego serdecznie i z całego serca życzymy dr. Stanisławowi Kotowskiemu, redaktorowi kolejnego, stworzonego przez siebie pisma. My natomiast będziemy „robić swoje”, zgodnie z  przyjętymi założeniami i mamy nadzieję, że Czytelnicy naszego miesięcznika zawsze znajdą w nim coś interesującego dla siebie.
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3. Jerzy Ogonowski - Ze sztambucha starego komucha – Gra w klasy

	Jaki byłby ze mnie komuch, gdybym na innego komucha od czasu do czasu się nie powołał? A zatem: Leszek Miller mówił, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. No i skończył byle jak.
	Od czasu do czasu odrywa mnie od pracy lub innych czynności telefon, w którym bardziej lub mniej miły głosik dziewczęcy mówi: „Bank (taki to a taki) przygotował specjalnie dla pana, panie Jureczku, kredyt gotówkowy nisko oprocentowany, wystarczy tylko pańska zgoda, a pieniążki będą za dwa, góra trzy dni na pana koncie”.
Kiedy akurat odpowiada mi propozycja kredytu, zaczyna się oczywiście znacznie bardziej skomplikowana procedura niż ta, która była prezentowana przez telefon. Panienka przychodzi, robi różne ksera, odpisy, skany… I kiedy się udaje, to do samego końca ćwierkamy do siebie przez telefon i przez inne media albo i bez mediów. A kiedy sprawa padnie, wówczas panienka ginie. Wystarczyłoby po prostu zadzwonić i powiedzieć, że tym razem się nie udało, ale będą nowe propozycje itp. Tymczasem jest zupełnie inaczej: kiedy, zniecierpliwiony długim milczeniem dealerki, sam do niej dzwonię, nie może sobie przypomnieć, o co chodziło, kiedy, jak i co. Na tych wszystkich kursach marketingu i reklamy uczyli ją tylko tego, jak zdobywać klienta, jak być przymilną idiotką, zupełnie natomiast nie przewiduje się grzecznego zakończenia sprawy nieudanej. Jeśli nie przyniosłeś oczekiwanego profitu, nie jesteś już do niczego potrzebny. Prawdę mówiąc, należałoby zrobić odwrotnie: dzwonić i być uprzejmą w wypadku nieudanego przedsięwzięcia, a nic nie mówić i nie dzwonić, kiedy pieniądze już i tak są na koncie i wszystko wiadomo.
	Po raz pierwszy nabawiłem się owego zdumienia, kiedy byłem we Francji w roku 1968. Nie mówię już o grzeczności, z jaką witano mnie w każdym sklepie, co w owej epoce było nie do pomyślenia w PRL. Ale można było rozdziawić gębę na całą szerokość i jeszcze trochę, kiedy policjant, wypisując mandat, mówił same grzeczności, przepraszał za przerwę w podróży, ale wyjaśniał, że bardzo mu przykro, jednakże zmuszony jest nałożyć mandat za przekroczenie prędkości.
	Prof. Kotarbiński pisał w swoim „Traktacie o dobrej robocie”, że ludzie nie obrażają się zwykle o to, co mówimy i robimy, ale jak to robimy i mówimy. I coś mi się wydaje, że od przełomu ustrojowego „brak klasy” stał się ogólnospołeczną praktyką w naszym kraju. Także i w PZN. Jakiś czas temu przeczytałem, że nie wiadomo, jak zrodził się pomysł spartakiad na orientację w okręgu dolnośląskim, a przecież był to pomysł pełniącego funkcję kierownika okręgu w swoim czasie - Mariana Kusaja i mój. Można odnieść wrażenie, że obecni prominenci najchętniej przypisaliby sobie wszystko, co dzieje się dobrego, czując się twórcami, realizatorami, pomysłodawcami… To jest zresztą sprawa na odrębny felieton, tu tylko pragnę nadmienić, że w jakimś sensie mieści się to wszystko w owym braku „klasy”, kiedy się przychodzi, odchodzi lub przejmuje taką czy inną działalność.
	Pewien znany i już nieżyjący działacz spółdzielczości niewidomych, odchodząc ze swego stanowiska na własną prośbę, bo już nie miał wyjścia, oczekiwał na nowego prezesa, grożąc, że „jak mu krzesłem p…”. Drugi już młodszy działacz, choć wiekiem niekoniecznie, gdy przyszedł nowy dyrektor okręgu PZN, zapytał z głupia frant: „Pan do kogo?”.  A o ileż przyjemniej byłoby, gdyby w obydwu wypadkach sprawa zakończyła się lampką dobrego wina i wymianą uprzejmości. Można by również wymienić między sobą informacje o planach życiowych, poopowiadać kawały itp.
	Zdarzyło mi się kiedyś narobić trochę bałaganu w tłumaczeniach, niekoniecznie z mojej winy. Kiedy zwrócono mi na to uwagę, przedstawiłem okoliczności tego bałaganu, z których wynikało w zasadzie, że nie ja byłem winien. Następnie stwierdziłem, że oddając do rąk klienta produkt finalny, powinienem był i na to zwrócić uwagę oraz dokonać stosownych korekt. Dlatego też wysyłam nową wersję poprawioną. Otrzymałem podziękowanie i stwierdzenie: „Zakończył Pan sprawę, jak zwykle z klasą!”.
	Bo mnie się marzą, chociaż przyznaję się do komuchowstwa, arystokratyczne maniery. Marzy mi się męska szczerość i męska liryka, obydwie cechy zawsze powiązane z odwagą i wysoką kulturą osobistą oraz odwagą cywilną. Bo choć rzadko spotykane, to jednak są to zalety pożądane i cenione.
	Eugène Ionesco w swoim czasie zaprezentował, w sposób nietuzinkowy, swój twórczy manifest: najpierw przedstawił szkice dotyczące zapomnianych pisarzy, ukazując ich, jako niepowtarzalne wybitności. Środowisko literackie piało z zachwytu nad tak odkrywczym podejściem do niesłusznie zapomnianych pisarzy. Wtedy Ionesco napisał kolejny cykl o tych samych pisarzach, w którym dowodził nicości i marności tych literatów. Środowisko uznało, że z nich sobie zadrwił. Ale potem okazało się, że to był manifest mający na celu wykazanie, że dowieść można praktycznie wszystkiego, a jedynie twórczą działalnością jest teatr i literatura absurdu, bo wszystko jest absurdem. Kiedy jednak dyrektor przyjmujący swego następcę zapytuje: „Pan do kogo?”, sam staje się niedorzeczny. Dlatego warto wszystko kończyć z klasą, choćby po to, żeby nie popadać w absurd.
	Co powiedziawszy i co było do okazania, zapowiadam w następnym numerze felieton o złudzeniach małych organizacji. 
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4. Zofia Krzemkowska – Czym jest brajl? 

                                                                       Pokój bez książek jest pusty jak ciało bez duszy.
                                                                                                                                  Cyceron
 
	W nawiązaniu do wypowiedzi: „Czy brajl ma przyszłość?”, zamieszczonej w sierpniowym numerze „BIT-u”, przekazuję cztery wypowiedzi instruktorów brajla. Są to fragmenty ich prac egzaminacyjnych. Są młodzi, całkowicie niewidomi, ukończyli szkoły w Bydgoszczy, Laskach  i Owińskach, wszyscy po ukończonych studiach pedagogicznych na uniwersytetach: poznańskim, bydgoskim i wrocławskim. Zdobyli wiedzę i umiejętności, które teraz chcą przekazać  innym. Czy zdołają zarazić brajlem swoich uczniów? Podjęli wyzwanie. Czy będzie zapotrzebowanie na ich pracę? 
	Mariusz Koczorowski  –  „Jestem niewidomym od dzieciństwa. Pisma punktowego nauczyłem się w Owińskach. Odtąd towarzyszy mi ono zawsze. Uczyłem się z podręczników brajlowskich, sporządzałem notatki w brajlu z lekcji i wykładów. Na studiach - przy pomocy brajlowskiej drukarki wykonywałem wydruki potrzebnych mi materiałów. Uczę języka angielskiego i obsługi  komputerów i tu też brajl jest nieodzowny. Przy własnym komputerze mam brajlowską linijkę. Za jej pomocą śledzę to, co dzieje się na ekranie komputera. Linijka pomaga mi przy korekcie tekstu. Brajl pomaga mi w przygotowaniu się do zajęć z uczniami. Posiadam notatniki brajlowskie i wszelkie dostępne obrajlowione urządzenia, które są mi przydatne w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Etykietuję brajlem płyty, lekarstwa, przyprawy. Dla przyjemności czytam książki i czasopisma ukazujące się w wersji brajlowskiej, by aktualizować swoją wiedzę o środowisku  niewidomych. To pismo stosuję też w korespondencji z osobami, które jeszcze nie mają komputera. Uważam, że jest ono potrzebne niewidomym w edukacji na różnych szczeblach, w rehabilitacji zawodowej i społecznej”. 
Agnieszka Orzech  (pedagog, absolwentka bydgoskiej szkoły dla niewidomych i Uniwersytetu Bydgoskiego)   –  „Brajlem posługuję się od siódmego roku życia, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nie wyobrażam sobie życia bez tego pisma. Dzięki niemu jestem mniej zależna od innych. Najpierw korzystałam z podręczników brajlowskich, sama sporządzałam potrzebne mi notatki. Moją pasją jest samodzielne czytanie książek, bo taki sposób ich poznawania jest bardziej osobisty, dogłębny, mogę wracać do przeczytanego tekstu, poznawać nie tylko treść, ale i ortografię. Dobra znajomość pisma wprowadziła mnie w barwny świat literatury. Pismo punktowe jest dla mnie łącznikiem ze światem osób niewidomych. W tym celu czytam dostępną prasę środowiskową w wersji brajlowskiej. W brajlu zapisuję własne przemyślenia i teksty. To mnie satysfakcjonuje. Wprawdzie nie udostępniam tego na razie innym, piszę to dla siebie, ale przelanie na papier tego, co mnie nurtuje, jest dla  mnie formą terapii. Słowo pisane brajlem pomaga mi w nauce języków obcych. Korzystam przy tym ze słowników, nie przeraża mnie ich objętość w brajlu. Brajl pomaga mi też w kuchni. Oznaczam nim słoiki, przyprawy, brajlowskie naklejki są na płytach, lekach, książkach. To ułatwia ich odszukanie i zachowanie porządku. Brajl jest przydatny przy korzystaniu z komputera, zwłaszcza z notebooku. Można oznaczyć brajlem niektóre klawisze, by łatwiej je odnaleźć i nie musieć odliczać. Mnie sprawia dużą przyjemność uczenie  pisma innych na turnusach rehabilitacji podstawowej dla nowo ociemniałych organizowanych przez Okręg Pomorski (na stałe mieszkam w Słupsku). Jest to też jednorazowy zastrzyk finansowy. Szkoda, że nie jest to stała praca. Uważam, że każda osoba niewidoma powinna znać pismo brajla, chociażby dlatego by nie być analfabetą”. 
 Izabela Andruszkiewicz  (przeszła identyczną edukację co Agnieszka, pracuje jako nauczyciel rewalidator w Ośrodku L. Braille`a, jest to jej pierwsza praca zawodowa)  –  „Pismo punktowe ma dla mnie priorytetowe znaczenie mimo, że jestem dobrze zaopatrzona we wszelki, dostępny; udźwiękowiony sprzęt elektroniczny. Uważam, że sprawny, dobrze wyćwiczony dotyk w pewnym stopniu zastępuje nam oczy a pismo punktowe usprawnia go. Czytając książkę zwracam uwagę na ułożenie palców na papierze, bo uważam, że ma to wpływ na szybkość czytania. W mojej własnej edukacji szkolnej i pracy z dziećmi, dużą pomocą są podręczniki brajlowskie. Szkoda, że nie ma akademickich podręczników w tej wersji. Ucząc brajla w bydgoskiej szkole, zachęcam dzieci do korzystania z tego pisma. Z jakim skutkiem, pokaże przyszłość. Z samodzielnego czytania brajlem wynoszę radość, nie odczuwam wówczas swojej niepełnosprawności wzrokowej. Jestem samowystarczalna w tej dziedzinie. Na studiach nagrywałam wykłady, a w domu sporządzałam notatki z tych nagrań na maszynie brajlowskiej. Było to czasochłonne, ale konieczne. Chciałam notować podczas wykładów i ćwiczeń, ale obawiałam się, że pisanie brajlem będzie przeszkadzało zarówno studentom jak i wykładowcom. W pracy zawodowej korzystam z programu SALLY MANGOLD. Jest to program rozwijający percepcję dotykową. Jest przydatny w korekcie, koordynacji ruchowej, co ułatwia naukę czytania. Dotąd nie mam oznaczeń brajlowskich w kuchni, na sprzęcie technicznym, ale myślę o tym w przyszłości. Chcę i tu być samodzielną. Uważam, że znajomość brajla zapewnia komfort psychiczny i daje poczucie stabilizacji. Dobrze służy tym którzy znają  pismo punktowe” .
 	Roman Szarleja  (absolwent Lasek, masażysta)  –  „Brajlem posługuję się od dzieciństwa. Nauczyła się go również mama, by pisać do mnie listy. W szkole średniej uczyłem się w miejscu zamieszkania w Bielawie, w woj. dolnośląskim. Na szczęście były już podręczniki brajlowskie, więc mogłem z nich korzystać. Stwierdzam, że wiedza zawarta w piśmie jest przeze mnie lepiej przyswajalna niż ta nagrana na kasecie. Studiując germanistykę, sprowadzałem potrzebne mi materiały z biblioteki z Lipska, ale były one  pisane niemieckimi skrótami, które z konieczności musiałem poznać. Umożliwiła mi to Biblioteka Centralna, przysyłając odpowiedni podręcznik do nauki niemieckich skrótów. Dzięki tym skrótom książka brajlowska znacznie zmniejszyła swoją objętość, porównywalną do książki pisanej zwykłym drukiem. Jestem zwolennikiem skrótów i boleję nad tym, że w Polsce nie znalazły one powszechnego zastosowania i praktycznie od nich odstąpiono. W pracy też korzystam z brajla, chociażby przy prowadzeniu własnej dokumentacji pacjenta, planowaniu zabiegów, zapisie tego, co zlecił lekarz. Tym wszystkim  nie można obciążać pamięci. Jest to też popularyzacja pisma niewidomych wśród widzących, którzy widzą jak, czytam i piszę. Jesteśmy małżeństwem obojga niewidomych. Żona jest przewodniczącą koła PZN w Stalowej Woli. Ja też w nim działam, więc brajl jest w naszym życiu szczególnie ważny. Zapisujemy w nim potrzebne nam adresy, telefony, oznaczamy leki (nie zawsze jest pod ręką komputer). Nie można więc sądzić, że brajl nie ma przyszłości”.


powrót do spisu treści 


5. Bogusław Witek – Karibu i wilki
 
	Lubię sobie czasem podumać o tym, „co by było, gdyby...” i nie ukrywam, że felieton Jerzego Ogonowskiego ze styczniowego numeru, pt. „Sen nieproroczy” natchnął mnie do takich rozmyślań. A więc, co by było, gdyby pewnego dnia dzięki postępowi inżynierii genetycznej, wynalazkom medycznym lub interwencji kosmitów – niepełnosprawność znikła z życia jako zjawisko społeczne i jako fakt w wymiarze indywidualnym? Kto by się ucieszył, a kto mniej? Kto mógłby na tym stracić?
Z pewnością ucieszyliby się niepełnosprawni i ich rodziny, gdyż radości z odzyskania zdrowia nie mógłby przyćmić nawet fakt. że odtąd będą musieli poważnie rozglądać się za środkami na utrzymanie. Odetchnąłby też ZUS, wypłacający odtąd tylko emerytury i zasiłki. Po krótkim okresie radosnej euforii okazałoby się, że zwiększyłby się problem bezrobocia tym trudniejszy do opanowania, że obywatel w wieku produkcyjnym miałby tylko dwie możliwości: być zatrudnionym albo bezrobotnym, podczas gdy obecnie ma on jeszcze do wyboru trzecią możliwość  -  być rencistą! Nie jest to aż takie trudne zważywszy, że ludzie w wieku 40 – 60 lat rzadko nie miewają jakichś trwałych dolegliwości zdrowotnych. Według danych statystycznych procent osób niepełnosprawnych w Polsce uległ gwałtownemu wzrostowi po przemianach ustrojowych, z chwilą zaostrzenia się sytuacji na rynku pracy, jest to więc w znacznej mierze zjawisko koniunkturalne. Można by wyprowadzić stąd wniosek, że niepełnosprawność jest do pewnego stopnia pożądana z punktu widzenia władz państwowych, gdyż do jej obszaru można zepchnąć nadmiar siły roboczej i to bez jakichkolwiek starań, gdyż zadbają o to sami zainteresowani. Statystyki mówiące o liczbie niepełnosprawnych nie brzmią tak oskarżycielsko, jak statystyki mówiące o bezrobociu. Niepełnosprawność nie demonstruje na ulicach, nie dostarcza argumentów politykom opozycji, bo przecież to niczyja wina, że ktoś nie widzi, nie słyszy lub porusza się na wózku. Niepełnosprawność spełnia więc pozytywną, polityczną rolę jako środek łagodzący niekorzystną sytuację na rynku pracy, a sfrustrowane nastroje panujące wewnątrz tej grupy społecznej, można poprawić odpowiednio, regulując strumieniem pieniędzy na rehabilitację i programy pomocowe. Stąd tylko krok do postawienia tezy, że politykom sprawującym władzę może bardziej zależeć na utrwaleniu bezpiecznej strefy niepełnosprawności niż na całkowitym jej wyeliminowaniu.
To bardzo ryzykowna teza i gdyby miała okazać się słuszna, wolałbym źródeł takiej sytuacji szukać w naturalnych, ludzkich zachowaniach, niż napadać na instytucje spełniające dla nas istotną i ważną rolę. Niektóre z działań tych instytucji powinny jednak ulec zmianie i o tym też chciałbym wspomnieć.
Przekraczając próg urzędu czy biura, miejsc, jakich wiele w naszym wysoko cywilizowanym, tj. zbiurokratyzowanym świecie pełnym formularzy i sprawozdań, zdarza się nam zapominać, że wciąż pozostajemy w świecie przyrody – środowisku, w którym nadal toczy się ostra walka o byt, gdzie obowiązują te same, odwieczne prawa natury. Stosunek otoczenia do niepełnosprawności ma również swoje naturalne podłoże, a w przypadku gatunku ludzkiego – przynajmniej w swoich zewnętrznych przejawach – może przybierać bardzo osobliwe formy, tym bardziej skomplikowane im bardziej dotyczą urzędowych, a nie ludzkich, zachowań.
W świecie zwierząt niepełnosprawność –  jako defekt fizyczny (wrodzony bądź spowodowany okaleczeniem lub chorobą) objawiający się trudnościami adaptacyjnymi w danych warunkach – z reguły jest szybko rozpoznawalna przez przedstawicieli tego samego lub innych gatunków, ze zgubnymi tego konsekwencjami, stając się ważnym elementem selekcji i doboru naturalnego. Eskimosi zamieszkujący północne rejony Kanady mawiają, że „wilki żyją z karibu a karibu z wilków”. To pozornie nielogiczne stwierdzenie ma w sobie, jak wykazały obserwacje tych zwierząt, głęboki sens. Zdrowy, dorosły wilk nie jest w stanie dogonić rączego jelenia karibu, toteż jego ofiarą mogą paść tylko osobniki chore i słabe. Dzięki temu w obu, żyjących blisko siebie populacjach, mogą przetrwać tylko sztuki zdrowe, w pełni sił, pozostałe natomiast giną. Mechanizmy selekcji możemy obserwować także u ptaków. Bociany na przykład szykujące się do jesiennej wędrówki „za morze” znane są z urządzania długich, wyczerpujących „treningów” i biada temu z pobratymców, który nie wytrzyma narzuconego tempa.
Te nieubłagane, pozornie okrutne prawa natury służą w istocie zachowaniu gatunku, gdyż pozostawiają najdłużej przy życiu, a przez to najdłużej w roli reproduktorów, jego najsilniejszych, najbardziej witalnych przedstawicieli. W przypadku gatunku ludzkiego prawa te stopniowo tracą na znaczeniu wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Współczesny homo sapiens chce postrzegać siebie jako istotę stojącą, jeśli nie wysoko ponad światem zwierząt, to przynajmniej na szczycie drabiny ewolucyjnej, którą sam wymyślił, uzasadniając tę postawę najwyższym poziomem inteligencji. Warto jednak zwrócić uwagę na to, w jaki sposób echo praw przyrody funkcjonuje w życiu współczesnych ludzi i na ile je przypomina w kontekście niepełnosprawności jako zjawiska społecznego. 
Pierwsze spostrzeżenie jest takie, że człowiek mimo wszystko należy do świata zwierząt i w warunkach, w których zmuszony jest kierować się bardziej instynktem niż inteligencją, postępuje, poza nielicznymi wyjątkami, zgodnie z prawami natury a nie moralnością. Gdy zachodzi ryzyko braku zaspokojenia podstawowych potrzeb fizycznych, zdecydowana większość ludzi wykazuje daleko posunięty egoizm, bezduszność a nawet okrucieństwo. Przykłady tego znamy z własnej, nie tak odległej przeszłości, gdy zdeterminowani i udręczeni permanentnym niedoborem dóbr, ludzie tratowali się nawzajem w pogoni do stoisk z towarami pierwszej potrzeby, a osoby teoretycznie uprzywilejowane (w tym niepełnosprawne), chcące dokonać zakupu poza kolejnością, spotykały się z przejawami wrogości a nawet agresji. To tylko najbardziej niewinny przykład zmiany ludzkich zachowań wobec słabszych przedstawicieli swego gatunku w sytuacji, gdy w grę wchodzi instynkt przetrwania. Nie powinno nikogo dziwić, że pierwszą, instynktowną reakcją, powstającą w ludzkiej świadomości w zetknięciu z cudzą niepełnosprawnością, jest uczucie niechęci, zakłopotania, odrazy, lęku, pogardy, ostracyzmu, które to odczucia z powyższego spektrum pojawiają się z różną mocą i różnie są tłumione w zależności od sytuacji oraz od przykrywającego je płaszcza norm moralnych, wychowania i doświadczenia. To drugie manifestuje się dopiero w kolejnym etapie jako wtórna, wyuczona a nie naturalna postawa, przybierając formę życzliwości, gotowości do bezinteresownej pomocy, współczucia lub – obojętności. Im dokładniej i spokojniej sobie to uświadomimy, odkładając na bok towarzyszące temu pretensje, uprzedzenia i fobie, tym łatwiej i szybciej ludziom sprawnym jak i niepełnosprawnym uda się zrozumieć samych siebie oraz tych ulokowanych po przeciwnej stronie kruchej bariery, jaką jest inwalidztwo. Szybciej i łatwiej przyjdzie też zaakceptować wynikające z niego wzajemne oczekiwania..
Drugie spostrzeżenie to fakt, że społeczne nastawienie do problemu niepełnosprawności zmienia się wraz ze zmianami rozwoju cywilizacyjnego i związanym z nim przeciętnym poziomem zamożności. W biednych krajach Afryki, Azji czy Ameryki Środkowej nikogo nie dziwi ani specjalnie nie porusza widok żebrzących czy śpiących na ulicy kalek, równie bezduszny wydaje się tam system opieki społecznej, o ile w ogóle istnieje poza niosącymi humanitarną pomoc placówkami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Na przeciwległym biegunie znajdują się bogate państwa europejskie, gdzie wielkość środków przeznaczanych na cele rehabilitacyjne, w tym różnych zasiłków i dodatków opiekuńczych, według opinii złośliwych, mniej przypomina wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie odpowiedzialnych ról społecznych, a bardziej stałe odszkodowania za straty moralne spowodowane niepełnosprawnością. Społeczne podejście do problemów osób niepełnosprawnych i wynikająca z nich polityka państwa stanowi najbardziej jaskrawe odzwierciedlenie zasady mówiącej, że „byt określa świadomość”. 
W dziedzinie pojedynczych ludzkich zachowań nie oznacza to bynajmniej zmiany naturalnych odczuć, o jakich była mowa wyżej, lecz to, że u sytego, zamożnego człowieka łatwiej wywołać poczucie winy tymi pierwotnymi odczuciami, a przez to skłonić go do większej hojności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz przyzwolenia dla socjalnej, opiekuńczej polityki państwa.
	Czy wobec tego można powiedzieć, że w społeczeństwie ludzi zamożnych i sytych zmieniło się nastawienie do niepełnosprawności? Czy brutalna niechęć ustąpiła miejsca troskliwej życzliwości, czy raczej została ona sprawnie zakamuflowana, polukrowana, przyjmując postać zbiurokratyzowanych, równie bezdusznych, choć ubranych w piękne słowa programów pomocowych? Czy chodzi tu o poprawę samopoczucia sprawnej i zamożnej części społeczeństwa, uciszenie wyrzutów sumienia płynących z obserwacji świata rozpasanej konsumpcji?
	 Kilka lat temu na liście dyskusyjnej PZN pojawił się apel rodziców 5-letniej Paulinki z prośbą o poradę i pomoc, sami wcześniej wyczerpali już wszystkie możliwości, wydeptali wszystkie ścieżki. Ich córka przeszła kilka nieudanych operacji przyklejenia siatkówki. Dowiedzieli się, że istnieje możliwość przeszczepu w jednej z klinik USA, w zamian za około 100 tysięcy dolarów. Dużo to, czy mało? Dla przeciętnej rodziny to z pewnością zbyt dużo, a dla rządowej instytucji niosącej pomoc niepełnosprawnym? Niestety, nie ma takiego przepisu ani takiego programu, który przewidywałby pomoc w odzyskaniu zdrowia, w zamianie niepełnosprawności na pełną sprawność! To nie jest rezultat złej woli urzędników, można mieć otwarte serca, lecz ręce związane przepisami. Zresztą – PFRON nie jest od tego, żeby uzdrawiać niepełnosprawnych, lecz żeby im pomagać w rehabilitacji. Od uzdrawiania jest NFZ, a ten nie finansuje operacji zagranicznych. A więc: „Maszeruj albo giń!” – tak brzmi rozkaz natury, a że jesteśmy społeczeństwem cywilizowanym, nie pierwotnym, to jeśli nie możesz maszerować i nie chcesz ginąć, pomożemy ci się czołgać, nawet powołamy do tego specjalne instytucje! Ale w ponownym powstaniu do marszu – nie pomożemy!
A zatem, jakie prawa tu rządzą? Naturalne, moralne, ekonomiczne czy polityczne? Sto tysięcy dolarów to duża suma, ale więcej pieniędzy w ciągu życia Paulinki zostanie wydanych z kieszeni podatnika na jej rehabilitację i świadczenia. Z drugiej strony - z niepełnosprawności żyją firmy farmaceutyczne, producenci sprzętu, właściciele ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne, firmy konsumujące środki unijne przeznaczone na programy aktywizacji zawodowej i społecznej, podwykonawcy i personel tych programów oraz część służb medycznych. Ogromna, przenikająca się wzajemnie sieć gospodarczych interesów i oczekiwań. Wilki czekające na swoje karibu... 
A więc to prawa ekonomiczne powodują utrwalanie niepełnosprawności, a pomoc  niepełnosprawnym w istocie lokuje ich w przewidzianym dla nich, odpowiednio monitorowanym i nowocześnie zarządzanym, marginesie społecznym?
Podejrzenia tego rodzaju można uznać za bezprawne i bezpodstawne, głupotą byłoby też upatrywanie w powyższej konkluzji - celowej polityki państwa, a jednak, obserwując wyżej opisaną rzeczywistość, człowiek dochodzi raczej do wniosków posępnych i trwożliwych...   
Polska nie jest tu wcale negatywnym przykładem, tak samo jest, niestety, w innych, wysoko rozwiniętych krajach! 
Przyjrzyjmy się teraz działaniom instytucji państwowych służącym organizowaniu i finansowaniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Istnienie ich, co chcę ponownie podkreślić, jest niezwykle ważne i potrzebne. Na ich czele jest oczywiście PFRON. Działania te, choć niejednokrotnie zakrojone na szeroką skalę pod względem nakładów finansowych, nie zawsze podejmowane są w porozumieniu z organizacjami reprezentującymi ostatecznych beneficjentów oraz w ich interesie. 
Uważam, że sprawą fundamentalną powinno być przyjęcie zasady, iż celem tej pomocy jest rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w możliwie najszerszym wymiarze – tj. biologicznym (gdy jest to możliwe) lub indywidualnym i społecznym, a nie same świadczenia skłaniające do utrwalania niepełnosprawności jako stanu, z którego wynikają określone profity. Pierwszy cel powinien być realizowany przez dofinansowanie zabiegów zdrowotnych w zakresie protetyki i transplantologii – zbyt kosztownych dla kieszeni zainteresowanych nimi pacjentów, natomiast pozostałe dwie formy poprzez dofinansowanie szkoleń oraz zakupu sprzętu usprawniającego wykonywanie codziennych czynności, sprzętu służącego podnoszeniu kwalifikacji lub ułatwiającego wykonywanie pracy bądź podjęcie zatrudnienia, a także poprzez urozmaicony system zachęt finansowych służących aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Niestety, pomimo stosowania od pewnego czasu różnych form pomocy obliczonej na poprawę indywidualnej, tj. życiowej oraz społecznej sprawności, trzeba stwierdzić, że jest ona nie zawsze przemyślana, a sprzeczność działań instytucji finansujących tę pomoc, tj. PFRON i ZUS - prowadzi w efekcie do utrwalania niepełnosprawności i marnotrawstwa środków publicznych przypominające wlewanie wody do beczki pozbawionej dna. Stwierdzenie to poprę kilkoma przykładami.
1/ Podjęcie zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną o ustalonym prawie do renty inwalidzkiej, nie tylko oznacza zmniejszenie albo zawieszenie wypłaty świadczenia rentowego w przypadku przekroczenia określonego limitu dochodów, lecz może spowodować utratę statusu osoby niepełnosprawnej, której przysługuje prawo do renty. To tak, jakby podjęcie zatrudnienia powodowało cudowną metamorfozę, przeistaczało inwalidę w osobę zdrową i sprawną, przywracało jej wzrok, słuch, władzę w kończynach! Samo orzeczenie o niezdolności do pracy nie oznacza przecież zakazu jej wykonywania! To stan zdrowia organizmu powinien decydować o uznaniu człowieka za ogólnie niezdolnego do pracy, a nie fakt, czy ta osoba pomimo swych ograniczeń jakąś pracę wykonuje (stale bądź dorywczo) lub chce ją podjąć. W efekcie tej polityki, działania prowadzone przez PFRON zmierzające do aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych nie odnoszą skutku lub odnoszą krótkotrwały efekt pomimo dużych nakładów finansowych, gdyż adresaci tych działań nie są zainteresowani podejmowaniem pracy w obawie przed utratą świadczeń, zwłaszcza w sytuacji, gdy możliwe do otrzymania wynagrodzenie niewiele przewyższa dotychczasowe świadczenie. Podjęcie zatrudnienia nie przywraca sprawności biologicznej ani indywidualnej, czyni za to z niepełnosprawnego osobę bardziej użyteczną społecznie. Otrzymywane równolegle świadczenia rentowe powinny w tym przypadku służyć wyrównywaniu szans i pokryciu kosztów rehabilitacji, opieki zdrowotnej i wypoczynku, zwiększonych z powodu wykonywania pracy.
2/ Rozmiary pomocy finansowej wypłacanej pracodawcom osób niepełnosprawnych ( pomimo ograniczeń wprowadzonych w bieżącym roku)  są wciąż bardzo duże, co prowadzi do wynaturzeń i daje efekty odwrotne do zamierzonych. Dla części pracodawców kwoty dotacji stają się bardziej atrakcyjne od samej pracy ludzi, których dotyczą, tworzy się więc i rozrasta „szara strefa”, czyli fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych. O zapotrzebowaniu na pracę powinien w pierwszej kolejności decydować rynek pracy, a nie otrzymywane dotacje, natomiast środki przeznaczone na rehabilitację niepełnosprawnych pracowników powinny przede wszystkim trafiać bezpośrednio do nich, a nie do rąk pracodawców. To, co miało służyć wyrównywaniu szans w zatrudnieniu i tworzyć dla niepełnosprawnych miejsca pracy, w efekcie staje się źródłem nielegalnych praktyk odsuwających rehabilitację zawodową na daleki plan. 
3/ PFRON oferuje znaczną pomoc finansową w oparciu o programy funkcjonujące przez określony czas, wskutek czego przystępują do tych programów wszyscy spełniający formalne wymogi do ubiegania się o tę pomoc, a nie ci, którym jest ona w danej chwili potrzebna, lub ci, którzy są w stanie ją w pełni wykorzystać. Pomoc udzielana w sposób racjonalny osobom niepełnosprawnym nie powinna opierać się na okresowych akcjach, lecz powinna mieć charakter bezterminowy i przedmiotowo nieograniczony, posiadający wymiar pomocy indywidualnej, świadczonej według indywidualnych potrzeb, na podstawie indywidualnych wniosków składanych przez zainteresowane osoby, wniosków szczegółowo weryfikowanych pod względem merytorycznym, a nie głównie formalnym, jak to odbywa się obecnie.
Przywrócenie właściwych, tzn. poprawnie działających narzędzi instytucjonalnych stanowi warunek niezbędny do przywrócenia właściwych znaczeń pojęciom, takim jak: rehabilitacja, rewalidacja. Stosowane obecnie narzędzia głównie wyzwalają u niepełnosprawnych z jednej strony  postawy roszczeniowe, połączone z poczuciem bezsilności, świadomością obywateli zepchniętych na margines, którym co pewien czas rzuca się mniej lub bardziej lukratywną jałmużnę, natomiast z przeciwnej strony  prowokują one postawy typowej niechęci do ludzi niepełnosprawnych, rzekomo traktujących swe inwalidztwo jako środek służący drenowaniu budżetu i życiu na publiczny koszt. Tymczasem osoby te nie ustalają reguł, lecz się do nich dostosowują, korzystając z każdej formy pomocy, jaka jest i będzie im dostępna, możliwa do uzyskania, mimo że nie każdą będą potrafiły w pełni wykorzystać dla swego dobra, nie mówiąc już o interesie społecznym. 
Wilki żyją z karibu, a karibu z wilków. Człowiek – jest wszystkożerny. 
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6. Małgorzata Zuber – Którzy nas kochają... 

	Nader często spotykamy się z wyrazami podziwu dla tego, co robimy – kierowanymi nie tylko pod adresem naszych zawodowych sukcesów i naukowych dokonań. Wielu podziwia nas także za życiową zaradność i pokonywanie trudności dnia codziennego.
	Dość jednak o nas! Przynajmniej na chwilę. Na krótszą lub dłuższą – zależnie od możliwości i upodobań – chwilę lektury tych kilku stron. Chcę powiedzieć o prawdziwych
 i dramatycznych bohaterach naszych historii, do których swoje passusy dopisała i dopisuje dysfunkcja wzroku – o tych, którzy są z nami. O naszych rodzinach i przyjaciołach. O tych, bez których nie pokonalibyśmy  niejednego zakrętu. O tych wszystkich, którzy nas kochają.

Rodzice: elegia na śmierć nadziei

	Właściwie powinnam była się z tym liczyć, że najbardziej optymistyczny scenariusz może się nie zrealizować. I paradoksalnie uświadomiłam sobie, że ta gotowość,  na zmierzenie się z najgorszym, żyła gdzieś we mnie w utajeniu przez te wszystkie lata.
	A więc, nic się nie da zrobić z bezsoczewkowością… Oczy nie nadają się do wszczepu. 
I jeszcze pogorszenie widzenia. To nie brak witamin, nie sezonowe, zimowe zmęczenie, nie tęsknota za zielenią w porze szarości. To jaskra. Pozostaje tylko obniżanie przez resztę życia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Poza tym… nic. Ubytki wzroku będą coraz większe.
	Bolało. Mimo spokoju, z jakim przyjęłam diagnozę. Ale nie smutna perspektywa na przyszłość, nie denerwująca bezsiła i niemoc. Nawet nie to, że odebrano mi nadzieję na większy komfort życia. Najbardziej bolało, że odebrano ją Rodzicom. Zmienili się z dnia na dzień. Milczeli i jak gdyby postarzeli się nagle o kilka lat. Zdałam sobie sprawę, jak wielkie znaczenie miała dla nich obietnica, którą im przed ponad dwudziestu laty złożyli lekarze i którą ochoczo podtrzymywali przez cały czas,  że gdy moje oczy przestaną rosnąć, wszczepią soczewki i będzie o wiele lepiej. Nam wszystkim, jak u Okudżawy, czas podarował próżną obietnicę, obietnicę bez pokrycia, fałszywą nadzieję. 
	Mój ból jest silny i niewątpliwy, a smutek – prosty i oczywisty. Ich ból trzeba przemnożyć przez 24 lata  życia tą próżną obietnicą, zwielokrotnić o ładunek odebranej nadziei .
	Cierpienie Rodziców jest ciemne i pełne znaków zapytania: Czy aby zrobili wszystko? Czy niczego nie zaniedbali? Zrobili wszystko, co było można. I wiedzą o tym doskonale, a jednak ponure pytajniki nie znikną nigdy z Ich życia. Aż po ostatnie lata.

Karolina: listy z Chin

	Zazwyczaj nie zwlekam z odpowiedzią na korespondencję. A jednak na ten list chciałam odpowiedzieć jak najpóźniej. Na jeden z najkrótszych, jakie otrzymałam, na to jedno pytanie: „Małgosiu, znasz już wyniki ...? K.”. Bo Karolina pisała z dalekiego Xianu, albo z którejś ze swych chińskich dróg, albo z ukochanego Szanghaju, by zapytać o wyniki specjalistycznej konsultacji okulistycznej – tej samej, która tak brutalnie i bezceremonialnie uśmierciła wszystkie nadzieje Rodziców. Odpowiedziałam więc wreszcie, tłumacząc małoduszną zwłokę. Wiadomość zwrotna nadeszła błyskawicznie: „Małgosiu, pamiętaj, że nie ma czegoś takiego, jak zasmucanie przyjaciół... jest tylko dzielenie z nimi wszystkiego, co ważne i trudne (bo zbyt wiele radości lub zbyt wiele smutku... i to jedyne, co potrafię napisać... bo wiesz, jak dotąd tylko raz tak bardzo żałowałam, że nie mogłam być w Polsce w ciągu minionego roku...(...) nie można ująć tego smutku i bólu, że można tylko w nim współuczestniczyć, ale to wymaga obecności...”
Tak pisała, tłumacząc się z poczucia własnej nieobecności – a była przecież ze mną bardziej, niż wielu innych, od których nie dzieliły mnie tysiące kilometrów. Przyjaźń nie tylko rządzi się własnymi prawami, wykreśla także prywatne mapy, relatywizuje geografię. 
„Więc jedna nadzieja została ci odebrana... ale jest wszak jeszcze jedna obietnica, obietnica jaką jest twoja samodzielność, cierpliwość, wewnętrzna siła...”
Dzięki tej wierze we mnie i ja szybciej zaufałam sobie. Bo to jest prosty układ, zasady gry są jasne: zwycięzca bierze wszystko. Remis jest niemożliwy. Albo zwyciężę ja, albo jaskra, albo zawalczę o każdy dzień (tekst, słowo, podróż i wiersz), albo oddam zwycięstwo walkowerem. 
Nie mogłam się doczekać powrotu Karoliny. Wreszcie z końcem lipca powróciła. Gdy spotkałyśmy się w Chorzowie, wszystkie nasze układane skrzętnie powitania uleciały daleko. Dopiero po kilku minutach padły między nami pierwsze słowa. Kto wie, czy to nie było jedno z najtrudniejszych powitań w naszym życiu?
Kiedy tylko pozwala nam czas, wszystkie naukowe zobowiązania, chodzimy na koncerty i do teatru, gotujemy kapuśniaki, piszemy wspólne teksty, a nawet wybrałyśmy się do warszawskich przyjaciół na Andrzejki.
I bawi mnie tylko niezmiernie, gdy przy każdym potknięciu lub wejściu w kosz na śmieci Karolina przeprasza mnie z przejęciem... 
 
Ryś: uśmiech przywrócony

	Z Rysiem zaprzyjaźniliśmy się mimochodem. Widywaliśmy się na wspólnych zajęciach dla studentów MISH-u, nawet spotykaliśmy się niekiedy na zajęciach z filozofii. Potem Ryś wyjechał na MOST do Krakowa, potem ja zaczęłam jeździć na zajęcia do Warszawy i Białegostoku. Mijaliśmy się więc skutecznie. Aż wreszcie znowu nasze drogi splotły się dzięki ćwiczeniom z historii filozofii XX wieku i historii filozofii polskiej. I chyba wtedy wszystko się zaczęło.
	Długo jakoś nie mogliśmy się spotkać w jesieni. W końcu poszliśmy pod koniec listopada na koncert Krzysztofa Daukszewicza i udało nam się umówić na wtorek   w następnym tygodniu. Ryś przyszedł chory – nie omieszkałam mu wypomnieć, że zamiast chodzić po mrozie, powinien był odwołać nasze spotkanie i zostać w domu. Chociaż cieszyłam się niezmiernie, że się spotkaliśmy. Zapytał, co u mnie, a ja jakoś bez sensu zupełnie powiedziałam, że (znowu) spadłam ze schodów i zgubiłam się w znanych mi na wylot Katowicach. Że się boję i straciłam pewność poruszania się, że ciągle od nowa muszę oswajać przestrzeń. Że myślałam, że to ta ulica i te kamienice i poszłam zupełnie nie tam...
- No tak, bo wiesz, ciągle przestawiają te domy z miejsca na miejsce, a potem się gubimy – całkiem poważnie odrzekł Ryś, kiwając głową ze zrozumieniem.
	Roześmiałam się. On w końcu też. Poszliśmy do „Bellmer Cafe” – nazwanej na cześć katowickiego artysty kawiarni mieszczącej się w gmachu Teatru Śląskiego. Rozmawialiśmy o wszystkim, jak to mamy w zwyczaju. O postmodernizmie, naszych planach naukowych, pisanych tekstach, konferencjach... I o życiu. Ryś pytał, jak mi się czyta i pisze. Po raz kolejny zaproponował, że może przyjechać poczytać mi, żeby było szybciej, żebym się tak nie męczyła, żebym nie przeciążała jedynego w miarę widzącego oka. 
	Rozmawialiśmy, a jednak niewiele wówczas mówiłam; tego dnia było mi źle i nie znajdowałam słów... Wtedy po raz drugi rozbawił mnie do łez. W milczeniu jadłam ciastko, gdy Ryś siedzący po stronie mojego niewidzącego oka powiedział ze swą pełną spokoju powagą:
- Przebywanie w towarzystwie osoby niedowidzącej ma też swoje dobre strony. Można przez pięć minut patrzeć jej w talerz, a ona i tak się nie zorientuje...
	Gdyby to powiedział ktoś inny, pewnie nie obyłoby się bez wymiany zdań...Ale nie w tej sytuacji. Bo przyjaźń relatywizuje nie tylko geografię, ale i konwencje. Tym jednym zdaniem zwrócił mi na resztę dnia uśmiech i podarował tyle ciepła, że starczyłoby na ogrzanie Kremla.    
	Niekiedy myślę, cóż bym bez nich wszystkich zrobiła -  kim byłabym i jak wyglądałoby moje życie? Obecnie jedna z sieci komórkowych reklamuje swe usługi cyklem filmów, w których bohaterowie, mówiąc kim są, wspominają osoby, którym zawdzięczają swe obecne położenie, sukcesy i marzenia.
	Żyjemy w smutnych czasach, kiedy publiczne wyznanie, że się coś komuś zawdzięcza, uznawane jest w szerokich kręgach za obciach. Coraz więcej belfrów i uczniaków, coraz mniej – Mistrzów i Uczniów, im bardziej przyspiesza licznik znajomych w serwisach społecznościowych – tym mniej wokół nas przyjaciół. Nie, nie chodzi o proste przełożenie, o kasandryczne generalizacje. Chodzi o klimat naszego życia zbiorowego.
	Nierzadko uczymy się wartości obecności innego – a może, za filozofami dialogu - Obecności Innego – wówczas dopiero, gdy na skutek przeciwności losu nie jest nam dane w pełni partycypować w tym pełnym blasku, ale także iluzji, świecie.  
	Myślę dziś o mojej Rodzinie i Przyjaciołach. O ich bezsilnym zmaganiu się z losem, który nie tylko mnie, ale i im został przeznaczony, którego nikt z nas nie wybierał. Ale który nie tylko ja, ale i  Oni muszą przyjąć, z powagą i godnością udeptywać ścieżkę życia, na zawsze już przeplecionych biografii... Mają poczucie winy, z którym walczę, z którego chcę ich wyleczyć. Jak gdyby nie wiedzieli, że ofiarowują mi każdego dnia najcenniejszy dar, jaki tylko jeden człowiek może dać drugiemu: swą obecność.
	Wszystkim Wam, którzy ze mną jesteście, dziękuję. 
Za to, że jesteście.   	              
          
Wieszowa, 21 stycznia 2009 roku.  
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7. ROZMAITOŚCI
W tej części naszego miesięcznika zamieszczamy najróżniejsze materiały mogące zainteresować Czytelników: przedruki, ogłoszenia, ciekawostki i porady. Niektóre z nich mają postać stałych rubryk. 

1/ Ogłoszenie Biblioteki Centralnej

Poniżej drukujemy treść listu otrzymanego od Z-cy Dyrektora Biblioteki Centralnej 
p. Mateusza Ciborowskiego przysłanego do redakcji „BIT”:

„Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych zapraszają do wzięcia udziału w badaniu na temat polskiej audiodeskrypcji.

Dzięki audiodeskrypcji osoby niewidome i słabowidzące uzyskują dostęp do filmów, teatru i innych sztuk, w których ważną rolę odgrywa element wizualny. Audiodeskrypcja to opis - na przykład w postaci dodatkowej ścieżki dźwiękowej między dialogami w filmie - tego, co dzieje się na ekranie, jak wyglądają bohaterowie, gdzie dzieje się akcja i skąd pochodzą niektóre 
dźwięki. Weź udział w naszym badaniu i wypowiedz się, jaka powinna być według Ciebie 
dobra audiodeskrypcja w filmach w Polsce. Co chcesz, żeby się w niej znalazło, a co Ci w niej przeszkadza? Teraz i Ty możesz mieć wpływ na to, jak audiodeskrypcja będzie wyglądać w przyszłości. Wyniki naszej ankiety zostaną udostępnione i mogą przyczynić się do zmian i ulepszeń w polskiej audiodeskrypcji. Jest to pierwsze tego rodzaju badanie w Polsce.
Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w naszej ankiecie!

Agnieszka Szarkowska (ILS UW)
Mateusz Ciborowski (Biblioteka Centralna PZN)
W razie pytań prosimy o kontakt na adres:
a.szarkowska@uw.edu.pl 

Ankietę znajdziecie Państwo na stronie: http://www.bcpzn.pl/audiodeskrypcja/  ”
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2/ Kącik bibliofila
w opracowaniu Doroty Czajki

Znajdą tu Państwo recenzje książek mówionych,  dostępnych w Bibliotece Centralnej PZN. Posiadacze komputerów, po uprzednim zapisaniu się do biblioteki, mogą je pobierać za pośrednictwem Internetu bez potrzeby wychodzenia z domu. Książki te, pobierane w ramach tzw. „serwisu on-line” mogą mieć format zaszyfrowany, nadający się do odtwarzania na Czytaku albo format DAISY (mp3), nadający się do odtwarzania w każdym komputerze lub przenośnym odtwarzaczu mp3, jak też na Czytaku.

Mario Vargas Llosa – „Pantaleon i wizytantki”

Lubię prozę tego pisarza i zawsze chętnie sięgam po książki jego autorstwa. Przeczytałam tę powieść już drugi raz i bawiłam się tak samo dobrze, jak za pierwszym razem. Chociaż historia przedstawiona w powieści nie jest w żadnej mierze humorystyczna, to jednak napisana jest przez autora w taki sposób, że pobudza do szczerego śmiechu. Llosa przedstawia w niej, specyficzne stosunki, panujące w armii peruwiańskiej w drugiej połowie lat 50-tych XX wieku. Niezwykle plastyczne i barwne postacie oficerów i ich pomysły budzą naszą wesołość. Jeden z takich właśnie przykładnych oficerów, Pantaleon, otrzymuje tajną misję zorganizowania wewnątrz armii grupy prostytutek, która świadczyłaby usługi na rzecz żołnierzy i  młodszych oficerów. Główny aktor tej misji, tak przejął się rolą, że wszystkie swoje umiejętności organizatorskie zaangażował w to przedsięwzięcie. Porządek i wojskowy dryl, musiał oczywiście obowiązywać, a wszystko musiało być, zapięte na ostatni guzik! Wszystko działało znakomicie, raporty spływały do władz wojskowych, zdyscyplinowany serwis działał znakomicie i szybko się rozrastał. Każda usługa, każdy klient, były odnotowane, czas i stawki skrupulatnie wyliczone. Lotne grupy wizytantek, regularnie odwiedzały odległe garnizony, ku uciesze młodych, nieżonatych wojskowych. Całe przedsięwzięcie, było trzymane w ścisłej tajemnicy i nawet żona i matka naszego bohatera nic o tym nie wiedziały. W koncu jednak, po dwóch latach działalności, servis wizytantek stopniowo przestał być tajemnicą a plotkom i komentarzom, nie było końca. Wreszcie nastąpił smutny, a nawet tragiczny koniec tak świetnie działającego serwisu, kiedy to podczas próby uprowadzenia konwoju wizytantek, jedna z nich przypłaciła źyciem wynikłą strzelaninę. Była ona favoryzowana przez szefa i postanowił on wystąpić na jej pogrzebie w mundurze i zarządził pogrzeb z orkiestrą i wojskowymi honorami. Tego już władzom wojskowym było za wiele i wydano rozkaz, rozwiązania oddziału wizytantek. Ich szefa karnie przeniesiono prowincjonalnego garnizonu nad jeziorem Titikaka, gdzie miał pełnić obowiązki zwyczajnego dowódcy. Z taką to właśnie niewdzięcznością, spotkał się oddany sprawie oficer. Książka jest czytana przez kilku lektorów zależnie od okoliczności fabuły i ilustrowana latynowską muzyką.  

Książka dostępna w serwisie on-line Biblioteki Centralnej, w formacie DAISY (mp3) i formacie Czytaka.
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3/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza 

„WAYFINDER” w służbie niewidomych

	Dziś zajmiemy się programem Wayifinder, produktem komercyjnym, którego wielu z nas używa lub w najbliższym czasie chciałoby używać. Dlaczego taki temat artykułu?
	Wiele osób na różnego rodzaju forach dyskusyjnych pyta o jego działanie i funkcjonalność i dlatego zdecydowałem się na napisanie kilku informacji, które pozwolą przybliżyć czytelnikom to oprogramowanie pod kątem jego użyteczności dla niewidomych. Instrukcja jest bowiem, zdaniem dyskutantów, pozostawiająca wiele do życzenia, choć w obsłudze tego programu nie ma żadnych trudności.

Wygląd programu

Po zainstalowaniu oprogramowania w telefonie komórkowym, przystępujemy do jego uruchomienia. W pierwszej kolejności, jeśli nie zrobił tego wcześniej dystrybutor, musimy wpisać numer telefonu oraz kod licencyjny, pozwalający na autoryzację oprogramowania. Nadmienić trzeba, że jest ono przypisane do konkretnego numeru telefonu a nie do modelu aparatu, jak to bywa z programami odczytu ekranu.
	Po wpisaniu kodu, naciskamy przycisk „wyślij” i chwilę oczekujemy na przekazanie z serwera informacji o pomyślnej rejestracji programu. Uruchamia nam się wówczas normalne okno, gdzie musimy zaznaczyć opcję, żeby program nie pytał nas o połączenie z Internetem. To jest warunek użytkowania tego programiku.
Jak wygląda otwarte okno programu? 
Mamy tu piętnaście zakładek. Pierwsza z lewej strony, to menu złożone z czterech pozycji: „mapy”, „znajdź”, „ulubione” oraz „usługi”. Każda z tych pozycji ma podmenu poza pozycją „znajdź”. Z każdej pozycji tego menu możemy, nie używając joysticka, lecz klawisza F1, wejść do opcji i wybrać inne możliwości, np. ustawienia programu.
	Program jest domyślnie ustawiony na tzw. „tryb pieszy”, co jest potrzebne wówczas, gdy używamy go podczas pieszej wędrówk,i a nie w samochodzie czy środkach masowej komunikacji. Wyboru proponowanych trybów, jak: pieszy lub samochód osobowy, dokonujemy tak, jak w ogólnym oknie, za pomocą joysticka i zakładek, w prawo i góra/dół po konkretnych pozycjach znajdujących się na zakładkach ustawień.
	Pierwsza pozycja po wejściu do pozycji „ustawienia”, to „telefon”. Tutaj mamy dostęp do naszego aparatu i możemy dokonywać zmian w sposobie współdziałania aparatu z programem.
	Druga zakładka w ustawieniach, to wspomniany już „tryb transportu”.
Trzecia, to „w pobliżu”. Tutaj możemy dokonywać ustawień dotyczących sposobu komunikowania o najbliższych punktach w przestrzeni, wykrytych przez program w czasie jego używania.
	Czwarta, to tzw. „komunikacja” i nie ma to nic wspólnego ze sposobem poruszania się, lecz służy do komunikowania się z serwerem.
	Ostatnia zakładka w ustawieniach, to „mapa”. Tutaj możemy wskazać, jaki duży schowek przewidujemy na mapy i inne ustawienia związane z obsługą map używanych przez program.
	Wracamy do głównego okna programu. Poza opisaną już zakładką mamy jeszcze kilkanaście innych, po których możemy się poruszać przy użyciu joysticka. W celu zmiany zakładki użyjemy przycisku „w prawo”, a następnie „góra/dół” w celu odczytania zawartości. Pozwólcie, że tych zakładek nie będę opisywał, polecając obejrzenie ich w programie.
Jak korzystać z nawigacji i komunikatów w Wayfinderze?

Jeśli mamy ustanowione połączenie z Internetem, co jest warunkiem korzystania z programu i uruchomiony odbiornik GPS, możemy już zacząć korzystać z usługi prowadzenia.			Nie wybierając niczego z menu, w pozycji „znajdź” możemy na sąsiedniej zakładce zobaczyć, jaki sygnał jest przekazywany przez odbiornik GPS oraz, jeśli mamy tę funkcję aktywną, możemy zobaczyć namiary punktu, w którym aktualnie jesteśmy. Zakładka ta jest anonsowana jako „info”.
	Kolejna, to tzw. „miejsca najbliższe”. Tutaj, nie nakazując prowadzenia na pierwszej pozycji, mamy zawsze wyświetlony najbliższy punkt zlokalizowany z GPS oraz mapy na serwerze lub w telefonie, a pod nim kolejne punkty odpowiadające naszej pozycji na trasie.
	Dalej mamy najbliższe skrzyżowania itd. To się przydaje w czasie podróży środkami masowej komunikacji w mieście, podczas której możemy dowiedzieć się, gdzie aktualnie się znajdujemy.
	Jeśli gdzieś mamy się udać, a nie wiemy, jak tam trafić, znając tylko adres, pod który chcemy dotrzeć, możemy użyć polecenia „znajdź”, nie ruszając się z domu. Warunek jest tylko taki, że musi działać odbiornik GPS, nawet na balkonie własnego mieszkania i oczywiście musimy wówczas dokonać zmiany sposobu transportu, bo chcemy przecież odnaleźć jakiś odległy punkt, do którego chcemy dojechać. Wpisujemy zgodnie z poleceniami programu adres lub nazwę instytucji, numer posesji i, jeśli to okaże się konieczne, także miasto i kraj, ale tutaj możemy skorzystać w odniesieniu do własnego miejsca zamieszkania wskazań GPS.
·	Program odnajdzie nam wskazany w ten sposób punkt, który dodamy sobie do „ulubionych” i mamy go już zapamiętanego.
·	Idąc do tego punktu, nakazujemy z menu programu „nawiguj do” i uruchamia się zakładka (w miejscu opisywanej wyżej) pod nazwą „info”, która w tym konkretnym przypadku nosi nazwę „przewodnik”. Tutaj są wyświetlane komunikaty związane z prowadzeniem, pokazujące kierunek poruszania się oraz miejsca, gdzie należy skręcić itd.

Dokładność wskazań i prawidłowość nawigacji.

 Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że błąd w prowadzeniu do konkretnego punktu
      waha się od 1,5 do 40 metrów. Wszystko zależy od sygnału z satelitów przekazywanych do odbiornika GPS. Pamiętajmy jednak, że program ma być tylko pomocą w dotarciu do jakiegoś miejsca i nie zastąpi nam laski, psa przewodnika, mogącego pokazać nam przeszkody na drodze, i tak można by mnożyć, czego on nie zastępuje.

Koszt nawigacji.

Program jest płatny i kosztuje około 1700 zł. Kolejne opłaty, które musimy wkalkulować w
 koszt użytkowania, to opłaty za dostęp do Internetu, gdzie program korzysta z map
 umieszczonych na serwerze. Ten wydatek możemy ograniczyć po zainstalowaniu map do 
 aparatu, ale nie ograniczymy go do zera, bo i tak połączenie z Internetem musi się nam 
uruchomić, a to kosztuje. W następnych dwóch tekstach pokażę inne rozwiązania, z czego 
jedno wymaga dosyć sporego wydatku na zakup urządzenia, a ostatnie jest darmowe.


powrót do spisu treści


4/ Rozliczamy się z fiskusem za 2008 rok (część pierwsza)

Przygotowanie do rozliczenia

Nie zawsze pamiętamy o tym, że jako podatnicy posiadający NIP mamy określone przepisami obowiązki związane z aktualizacją danych. Jeśli ulegną zmianie nasze dane osobowe bądź adresowe, to mamy obowiązek w ciągu 30 dni zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy.
 	Za nieterminowe złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego, jeśli to urząd nas na tym „przyłapie”, możemy zapłacić mandat. Urząd nie może nas natomiast ukarać nawet pomimo przekroczenia terminu, gdy sami dobrowolnie przyznamy się do niedopełnienia obowiązku aktualizacji danych, składając zaległe zgłoszenie wraz z tzw. czynnym żalem.
Kolejnym powodem jest uniknięcie zakwestionowania prawa do ulg „związanych” z miejscem zamieszkania – czyli przede wszystkim ulgi na Internet. Ulga na Internet przysługuje bowiem z tytułu korzystania z niego w miejscu zamieszkania. w tym przypadku grożą już sankcje karno-skarbowe. 
Aktualizacji NIP powinniśmy też dopilnować, wyjeżdżając za granicę na dłuższy czas bądź na stałe. W związku z takim wyjazdem może się bowiem zmienić nasze miejsce zamieszkania, a tym samym – rezydencja dla celów podatkowych. Zmiana rezydencji natomiast skutkuje brakiem obowiązku rozliczania się w Polsce z dochodów uzyskanych poza granicami kraju. Ma to zatem istotne znaczenie dla wysokości naszych obciążeń podatkowych w Polsce. Brak aktualizacji stwarza zaś domniemanie, że nasza rezydencja podatkowa wciąż znajduje się w Polsce. A to daje podstawę polskiemu fiskusowi do domagania się podatku od całości naszych dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. 
Powyższych aktualizacji dokonuje się na formularzu NIP-3, w nim też wskazujemy numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymywać zwroty podatku.
 
Chcąc rozliczyć się z małżonkiem bądź z dzieckiem – sprawdźmy, czy będziemy mieli do tego prawo i czy się to opłaci!
 
Niektórym podatnikom ustawodawca dał możliwość rozliczenia się z podatku dochodowego na preferencyjnych zasadach – wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem. Dzięki temu mogą oni zapłacić ten podatek w niższej wysokości 

Wspólne rozliczenie z małżonkiem
 
Głównymi przeszkodami uniemożliwiającymi wspólne rozliczenie z małżonkiem za rok podatkowy 2008 są:
 
1)    zawarcie małżeństwa w trakcie roku podatkowego,
2)   niepodleganie przez oboje małżonków nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (ta reguła ma ulec zmianie od 2009 r.),
3)   istnienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez jakikolwiek okres w trakcie roku podatkowego, 
4)   korzystanie przez co najmniej jedno z małżonków ze zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (czyli ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej),  albo z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, albo podatkiem tonażowym.

Nie zawsze wspólne opodatkowanie  małżonków jest dla nich opłacalne, np. w razie osiągania przez jednego z małżonków dochodów za granicą. Warto więc wcześniej zrobić symulację rozliczeń podatkowych w obu wariantach – tj. wspólnym i indywidualnym. Pozwoli to dokonać wyboru najkorzystniejszego sposobu rozliczenia się z podatku w zeznaniu rocznym.
 
Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 
O ile ocena prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie powinna nastręczać większych trudności, to kwestia prawidłowego ustalenia prawa do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, często przysparza problemów.
 
Nie można się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli:
1)   jako rodzic bądź opiekun prawny nie jest się panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów bądź osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
2)   wychowywane dziecko nie jest:
           - dzieckiem małoletnim,
           - dzieckiem, bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami     otrzymywało  zasiłek pielęgnacyjny,
          - dzieckiem do ukończenia 25 lat uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
 
Ważne!
Za osoby pozostające w separacji uważa się tylko takie osoby, które przeprowadziły stosowne postępowanie sądowe i dysponują prawomocnym orzeczeniem w tym przedmiocie.

Możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci nie została uzależniona od okresu wychowywania dziecka spełniającego ww. warunki. Aby móc rozliczyć się z dzieckiem na preferencyjnych zasadach, nie trzeba więc wychowywać go samotnie przez cały rok podatkowy.
 
Kolejną kontrowersyjną kwestią są zasady ustalania wysokości dochodów dziecka, które nie powodują obowiązku zapłaty podatku. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów chodzi tu o dochody brutto, czyli różnicę pomiędzy przychodami dziecka a kosztami ich uzyskania. Jeśli tak ustalony dochód dziecka nie przekracza tzw. kwoty wolnej (która w 2008 r. wynosi 3 089 zł), to przy spełnieniu pozostałych warunków mamy prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
 
Jeśli natomiast ustalony w powyższy sposób dochód dziecka jest wyższy od kwoty wolnej, a nie przekracza jej dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, to zdaniem fiskusa takie rozliczenie nam nie przysługuje, mimo że nadal nie wystąpi podatek od takiego dochodu.

W sytuacji, gdy dziecko przekroczyło ww. limit dochodu, wówczas:
	jeśli dziecko jest małoletnie – rozliczamy się na normalnych a nie preferencyjnych zasadach, doliczając dochody dziecka do swoich dochodów, 

jeśli dziecko jest pełnoletnie – rozlicza się samodzielnie jako podatnik. . 
 
Chcemy korzystać z ulg i odliczeń – zadbajmy o dowody!
 
Prawo do danej ulgi czy odliczenia może być weryfikowane przez urząd skarbowy, dlatego warto przygotować się wcześniej na taką ewentualność. Powinniśmy wiedzieć, które ulgi wymagają udokumentowania, a które nie. O ulgach rehabilitacyjnych oraz uldze z tytułu wychowywania dzieci powiemy szczegółowo w następnym numerze, do tego czasu warto zapamiętać, że przy dokumentowaniu wydatków na zakup towarów i usług, potrzebnych do odliczenia niektórych ulg, interesują nas faktury VAT i rachunki, a nie kwity kasowe KP  (kasa przyjmie), jakie możemy otrzymać w niektórych biurach.
 
Nasze obciążenie podatkowe zmaleje również wskutek dokonanych darowizn. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc odliczyć od dochodu darowane kwoty, konieczne jest nie tylko ich właściwe udokumentowanie, ale też przekazanie ich na rzecz obdarowanego przed zakończeniem rozliczanego roku podatkowego. Nie chodzi tu o tzw. przekazanie 1% podatku, gdyż tej darowizny dokonujemy podczas sporządzania PIT-u za 2008 r., lecz o darowizny przekazane w ciągu roku organizacjom wymienionym w ustawie podatkowej. Takie darowizny w formie pieniężnej muszą być udokumentowane dowodem przekazania pieniędzy na rachunek bankowy (jako przelew z własnego konta lub jako wpłata gotówkowa na rachunek bankowy dokonana za pośrednictwem poczty lub banku). Można w ten sposób odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w wysokości nie przekraczającej 6% dochodu brutto.


powrót do spisu treści


Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych

Jeżeli zeznanie będzie zawierało błędy, można narazić się na ukaranie przez urząd. Poważniejsze błędy mogą spowodować, że narazimy się na odpowiedzialność za wykroczenie lub nawet przestępstwo karno-skarbowe. Warto wiedzieć, jakie błędy popełniają inni, właśnie po to, by tych błędów nie popełnić samemu. Poniżej lista najczęściej popełnianych przez podatników błędów. 

(Osobom niewidomym oraz słabowidzącym posiadającym sprzęt komputerowy, szczerze polecamy korzystanie z gotowych, bezpłatnych programów do sporządzania PIT-ów, pod warunkiem, że są to programy sprawdzone i pochodzące z pewnego źródła. Dzięki nim unikniemy większości błędów, w tym rachunkowych, gdyż programy te same dokonają niezbędnych obliczeń w oparciu o wprowadzone dane, obliczą podatek, wielkość nadpłaty lub niedopłaty, zwrócą uwagę na niewypełnione lub błędnie wypełnione miejsca. Do nas należy tylko poprawne przepisanie liczb z dokumentów źródłowych oraz podpisanie się na wydrukowanym formularzu). ( przyp. red.)

 
1. Błędny NIP lub jego brak.
2. Błędy rachunkowe.  

Warto wiedzieć, że błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki popełnione przy wypełnianiu PIT-ów urząd skarbowy może poprawić za nas. Warunkiem jest, by zmiana wysokości podatku, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekraczała 1000 zł. 

3. Niewłaściwe zaokrąglenia. 
Podatnicy często błędnie przenoszą kwoty z PIT 11/8B do rocznego PIT-u. Nie zaokrąglają podstawy obliczenia podatku oraz samej kwoty podatku do pełnego złotego. Powinni jednak to robić w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. PIT-y zawierają pouczenia w tej kwestii więc trzeba uważnie czytać objaśnienia.

4. Nieodliczenie składek na ubezpieczenia społeczne przed ustaleniem podstawy opodatkowania.
5. Przekroczenie limitów ulg i odliczeń. Dotyczy to szczególnie darowizn.

Odliczenia od podatku nie mogą przekraczać kwoty podatku pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomina o tym,  np. opis rubryk 106 i 107 formularza PIT-37, w które wpisuje się kwoty odliczeń przeniesione z formularza PIT/O.

6. Nieaktualne dane osobowe podatnika.
Pamiętajmy, że w części B zeznania podajemy adres aktualny w dniu 31 grudnia 2008 r., a nie w chwili składania zeznania – o czym przypomina objaśnienie tej rubryki.
 
7. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w zawyżonej wysokości.
 
W pierwszej kolejności podatek zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaconej samodzielnie albo pobranej w 2008 r. przez płatnika. 
Nie można jednak obniżyć podatku o całą kwotę opłaconych lub pobranych składek. Obniżenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Nierzadko zaś podatnicy samodzielnie opłacający składkę błędnie odliczają składkę w pełnej wysokości, jaka została przez nich zapłacona.
 
8. Dzielenie wspólnego podatku małżonków przez 2 .

Przy wspólnym opodatkowaniu małżonków należy łączną podstawę opodatkowania podzielić przez 2, a obliczony od niej podatek pomnożyć przez 2, otrzymując wspólny podatek obojga małżonków. Zdarza się, że małżonkowie błędnie liczą podatek od całości dochodów, a następnie wykazują jego połowę.
 
9. Stosowanie nieaktualnych formularzy zeznań rocznych.
10. Brak podpisu – czyli nie wstydźmy się swego dzieła.

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem, nie zapominajmy, że konieczne są na zeznaniu podpisy obojga. Ponadto na pierwszej stronie trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadracik dotyczący opcji wyboru zeznania na warunkach preferencyjnych, tj. wspólnie z małżonkiem.

11. Brak zaznaczenia, czy jest to zeznanie, czy korekta zeznania podatkowego.

W pozycji 8 części A (PIT-36, i PIT-37) lub w pozycji 6 (PIT-36L, PIT-28) trzeba zaznaczyć właściwy kwadracik w zależności od tego, czy składamy zeznanie, czy też korektę już wcześniej złożonego zeznania. Jeśli sporządzamy korektę zeznania, musimy wypełnić cały formularz od początku, a nie tylko błędnie wypełnione uprzednio pozycje. Trzeba też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty, opłacone znaczkami opłaty skarbowej.
 
12. Brak prawa małżonków do wspólnego rozliczenia – o warunkach pisaliśmy w pkt. 4a. 
13. Nieuwzględnienie wszystkich dochodów podlegających wykazaniu w zeznaniu. 
 Oprócz dochodów opodatkowanych ryczałtowo rozliczanych przez płatnika, których nie wykazujemy w zeznaniu, jak np.:
- odsetki bankowe,
- dochody z funduszy inwestycyjnych,
- dywidendy,
- dochody z wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych (np. Lotto),
- nagrody związane ze sprzedażą premiową,
 
oraz oprócz przychodów zwolnionych w ogóle z podatku , jak np.:
- świadczenia rodzinne i becikowe,
- alimenty na dzieci do 25. roku życia,
- diety z tytułu podróży służbowych (do wysokości wynikającej z rozporządzeń),
- wygrane w kasynach, na automatach i w bingo,

 wszystkie inne powinniśmy wykazać w rocznych PIT-ach pod rygorem popełnienia przestępstwa skarbowego zagrożonego co najmniej grzywną.

14. Nieprawidłowe odliczanie wydatków na Internet .

Możliwość odliczenia od dochodu wydatków (do 760 zł rocznie) z tytułu użytkowania Internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, przysługuje wyłącznie osobie wymienionej na fakturze dokumentującej poniesienie wydatków. Oczywiście na fakturze może widnieć zbiorczo więcej osób i jeżeli wszystkie te osoby ponoszą koszty użytkowania Internetu – każda z nich może skorzystać z odliczenia i każda wtedy ma swój roczny limit 760 zł.

15. Brak załączników –  PIT/D i PIT/O,  jeżeli dokonujemy odliczeń.

Gdy razem z PIT-37 składamy, np. PIT/D to należy w rubryce 117 PIT-37 wpisać cyfrę „1”, a nie postawić krzyżyk, bowiem wymagana jest tu informacja o ilości złożonych załączników. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i dołączamy PIT/D to powinniśmy także zaznaczyć, kto go dołącza.

16. Pomijanie małżonka w załącznikach PIT/D i PIT/O.

Pamiętajmy o kolejności wpisywania małżonków. Przykładowo, jeżeli w PIT-37 mąż został wpisany jako „Podatnik” w części B.1. a żona jako „Małżonek” w części B.2., to taką kolejność trzeba zachować w dalszych częściach PIT-37 (zwłaszcza w rubrykach przeznaczonych na podpisy ! – w poz. 127 podpisuje się podatnik, a w poz. 128 małżonek) oraz w załącznikach, pamiętając o tym kto jest „podatnikiem” a kto „małżonkiem”.
 
17. Nieprawidłowe odliczanie składek – składki na ubezpieczenia społeczne odlicza się od dochodu, a zdrowotne od podatku.
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Jak przekazać 1% podatku na OPP?

Od 2004 r. każda osoba, zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, może zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy w wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. Również w rozliczeniu za 2008 rok - podobnie jak w poprzednim sezonie PIT-owym – to urząd skarbowy przekaże wpłatę wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę tej organizacji i jej numer KRS.
Uwaga!
Dokonanie samodzielnej wpłaty pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego nie pozwoli na skorzystanie z tego odliczenia. W takim przypadku, samodzielnie przekazaną sumę, możemy odliczyć od podstawy opodatkowania (do 6% dochodu) w zeznaniu za ten rok, w którym dokonaliśmy darowizny.

Jak zatem poprawnie przekazać 1% podatku w rozliczeniu za 2008 rok? W tym celu odpowiemy sobie na kilka pytań. Pozwoli to każdemu bez problemu skorzystać z tej ulgi.
 
1. Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?

Są to osoby, które:
- nie prowadzą działalności gospodarczej i nie rozlicza ich organ rentowy bądź zakład pracy (tzn. 
 składające PIT-37, a więc nie prowadzą działalności gospodarczej),
- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub korzystają z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (tzn. składają PIT-36 bądź PIT-36L).
 
2. Jak znaleźć organizację pożytku publicznego?
 
Zwykle znamy nazwę organizacji pożytku publicznego oraz jej numer KRS – od niej samej. Jeśli tak nie jest, chcąc przekazać 1% podatku takiej organizacji w rozliczeniu za 2008 r. musimy wybrać ją z wykazu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

3. Jeden procent od jakiej sumy?

Jest to jedna setna podatku należnego ustalonego w zeznaniu rocznym, podatku, jaki został ustalony po zastosowaniu wszelkich, należnych nam ulg i odliczeń. Jeżeli okazało się, że w wyniku zastosowania rozmaitych ulg, podatek należny wyniesie zero zł, to - rzecz jasna - jednoprocentowej darowizny nie będzie można obliczyć.  
Uwaga!
Kwotę 1% zaokrąglamy nie w przyjęty dotąd sposób, lecz do pełnych dziesiątek groszy w dół, a więc, jeśli podatek należny wyniósł, np. 2579 zł, to prawidłowo zaokrąglona kwota darowizny powinna wynosić 25,70 zł.
Uwaga!
W druku zeznania za 2008 rok zmieniono kolejność punktów dotyczących wniosku o przekazanie !% podatku i podania dodatkowych informacji uzupełniających.
Teraz w punkcie następującym po podaniu danych OPP i kwoty 1 procenta, następuje punkt (w PIT-37 jest to pkt. „I”), gdzie w specjalnym, przeznaczonym do tego wierszu możemy wpisać szczegółowy cel, na jaki ma być przeznaczony 1% naszego podatku.

Opracował: Bo-tek, źródło: Anna Welsyng, www.pit.wieszjak.pl 
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5/ Listy od czytelników

Co z tą młodzieżą?

Przeczytałam onegdaj artykuł o młodzieży, która nie chce pracować społecznie. Czy ktoś się zastanawiał, dlaczego tak jest? Czy ktoś kiedyś spokojnie i bez emocji usiadł i podyskutował z młodymi o ich potrzebach i problemach? Sama jestem dość młodą osobą, chyba mogę co nieco powiedzieć na ten temat.
Skończyłam szkołę podstawową dla niewidomych, potem jednak uczyłam się w ogólnodostępnych szkołach i uczelniach. Piszę o tym dlatego, że coraz więcej młodych uczy się w szkołach zwykłych albo integracyjnych. W obecnej chwili, gdyby nie Internet i różnego rodzaju listy dyskusyjne to byśmy się nie znali. Nie ma właściwie żadnych możliwości prawdziwego poznania się, wymiany doświadczeń i takiego zwykłego pogadania sobie bez zahamowań i kompleksów. Kiedyś w latach 70-tych i 80-tych były organizowane obozy studenckie dla niewidomych, które bardzo integrowały ludzi z całej Polski. Pozwalały różnym osobom na spotkanie, poznanie się i wymianę doświadczeń. Jeśli nie ma rozmowy, to nie może też być jedności i pracy społecznej. Oczywiście wiem, że są różnego rodzaju turnusy, np. z Crossu, jest Kieleckie Centrum Kultury.( Jeśli chodzi o Kielce to mam swoje zdanie i uważam, że niestety powyższe Centrum bardzo dużo straciło.  Kielce miały mnóstwo do powiedzenia, ale przestały dbać o swoich artystów. Poziom występów się gwałtownie obniżył... Myślę, że mogę coś na ten temat powiedzieć, bo jeździłam na spotkania do Kielc). Jeśli chodzi o turnusy i inne wyjazdy, to jeżdżą na nie młodzi, którzy w ogóle nie pracują i tylko przemieszczają się z miejsca na miejsce, nic z tego dalej nie wynika. Sami poza tym wiemy, że okręgi PZN w Polsce są bardzo różne. 
A co z młodymi wykształconymi i pracującymi na otwartym rynku? 
Nie czujemy się związani z jakąkolwiek organizacją, bo niczego od niej nie chcemy. Jesteśmy sami od siebie zależni i to w sumie dobrze, ale nie możemy też nic zrobić dla innych, bo po prostu nie wiemy, co możemy zrobić.
Zastanawiam się na koniec, co można by zrobić, żeby zmienić ten stan. Są niektórzy działacze, którzy próbują wciągnąć młodych do pracy, ale oni nie widzą sensu, bo np. w ślad za tym nie idą pieniądze. No cóż, taki jest teraz świat i musimy się z tym pogodzić. Ciekawa też jestem, czy ktoś próbował się nad tym zastanowić? Oczywiście, że do pracy społecznej nikt nikogo nie będzie ciągnął na siłę, ale też chyba nikt nam nie pokazuje, jak to się robi. Nie mamy skąd brać doświadczenia do takiej pracy. Tak, trochę może nas nauczyć szkoła, potem może studia, ale to już jest koniec nauki. Z drugiej strony naszych poprzedników też nikt tego nie uczył i to też jest prawda.
Na koniec myślę jednak, że my, czyli młodzi, nie jesteśmy tacy okropni, że chce nam się zdobywać nowe horyzonty i nowe doświadczenia. Minie jeszcze trochę czasu i nauczymy się wspólnej pracy dla nas i dla innych też. 

Karolina Perdek
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8. Zasady prenumeraty

 Uprzejmie informujemy, że w 2009 r. "BIT" wydawany jest w trzech wersjach:
	w druku powiększonym, 

nagrany na płytach CD w formacie MP3, dostosowanym do systemu DAISY (format ten można odsłuchiwać przy pomocy każdego odtwarzacza MP3, dostosowanego do płyt CD)
oraz w zapisie cyfrowym, który jest dostarczany pocztą elektroniczną. 
Począwszy od tego roku "BIT" nie będzie już wydawany na taśmie magnetofonowej.  
Cena prenumeraty w każdej wersji wynosi 2 zł miesięcznie, 24 zł na cały rok. 
Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na wydatek 24 zł rocznie, mogą napisać lub zatelefonować do nas. Będą otrzymywały bezpłatnie "BIT" w wybranej przez siebie wersji. Z drugiej strony, jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą działalność, mile widziana będzie nawet niewielka kwota przewyższająca cenę prenumeraty. 
Opłata za prenumeratę miesięcznika dostarczanego w formie elektronicznej ma charakter honorowy, stanowi bardziej docenienie wartości intelektualnej pisma, czasu poświęconego przez autorów i twórców na jego powstanie, niż pokrycie materialnych kosztów jego produkcji i dystrybucji, które przy tej wersji nie występują. 
Należność za prenumeratę roczną prosimy wpłacać na konto: 

Fundacja "Trakt", ul. Krańcowa 23 m. 23, 02-493 Warszawa. 
Bank Pekao S.A. Oddział Warszawa 
70 1240 5989 1111 0000 4765 4631 

Na przekazie prosimy również podać: imię i nazwisko oraz adres, na jaki należy wysyłać miesięcznik lub adres e-mail, a także informację, w jakiej wersji chcą Państwo otrzymywać "BIT". UWAGA! Po dokonaniu przelewu, uprzejmie prosimy o przesłanie powyższych danych również pocztą elektroniczną na adres: bogdanwitek@poczta.md4.pl , Pozwoli to uniknąć kłopotów z dostarczaniem prenumeraty, wynikających z niedokładnego kopiowania przez bank treści dokumentów przysyłanych do biura Fundacji. 
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