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1. W kilku słowach

Szanowni Państwo!
Z coraz większym utęsknieniem wypatrujemy pierwszych oznak wiosny, cieplejszych powiewów wiatru i ożywienia ptasiej orkiestry, w której dominujące, sarkastyczne tony „krrra, krrra” zostaną zastąpione bardziej optymistycznym „ti ti ta,  ti ti ta”. Kto się zna na ptakach, ten z pewnością skojarzy właściwe nazwy skrzydlatych muzyków. Zanim jednak, wiosna obejmie nas pachnącymi ramionami, pożegnajmy zimę mocnym, śnieżnym akcentem. Gorąco polecam tekst Małgorzaty Wiechy pt. „Białe szaleństwo niewidomych”! Kto wie, może niejedna osoba po jego lekturze postanowi pójść w ślady nieustraszonej Małgosi i zmienić swoje życie?
	Znaczny procent objętości niniejszego wydania „BIT-u” wypełnia druga i ostatnia część poradnika poświęconego rozliczeniu z fiskusem za 2008 rok. Tym razem wzięto „pod lupę” ulgi rehabilitacyjne i ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Zawarte w tekście podstawowe informacje pochodzą z Internetu, a szczegółowe komentarze są wynikiem moich własnych, wieloletnich doświadczeń i przemyśleń jako byłego księgowego i inspektora kontroli, wyczulonego na wszelkie „kruczki” prawne i pułapki zawarte w przepisach podatkowych. Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników ma uwagi dotyczące przedstawionego materiału lub doświadczenia z urzędem skarbowym, bardzo zachęcam do podzielenia się nimi na naszych łamach! Pomóżmy sobie nawzajem w tej trudnej dziedzinie!
	Obchodzimy dwusetną rocznicą urodzin Louisa Braille’a, wynalazcy punktowego pisma dla niewidomych. Warto przy tej okazji poznać więcej szczegółów z jego krótkiego, lecz jakże owocnego życia. Podajemy je w ślad za Gazetą Wyborczą. 
Pojedyncze ludzkie losy są jak rękopisy powieści – każdy zawiera własną, niepowtarzalną historię. Opowiedziane innym, opublikowane i utrwalone, stają się historią narodu, którą warto pielęgnować, historią jego pojedynczych bohaterów, zasługujących na pamięć, choć ich nazwiska nie figurują w encyklopedii. Z wolna dogasa i odchodzi w przeszłość wojenne pokolenie naszych rodziców i dziadków, ludzi, których życie nie rozpieszczało, a często boleśnie raniło, stawiając trudne do pokonania przeszkody. Taką właśnie, nietuzinkową postacią był zmarły w ubiegłym roku Mieczysław Misztal, organizator spółdzielczości  niewidomych i działacz społeczny. O jego trudnej życiowej drodze przeczytamy w materiale przygotowanym przez Zofię Krzemkowską.
	O chorobach oczu wiemy więcej, niż ludzie niezwiązani z naszym środowiskiem, ale nigdy nie dość dużo, żeby nie było warto wiedzieć więcej. Wróg lepiej poznany wydaje się mniej straszny, nawet jeśli wciąż nie wiemy, jak go pokonać. Czym jest barwnikowe zwyrodnienie siatkówki? Jakie są źródła tej choroby, rokowania i perspektywy w świetle najnowszych badań naukowych i możliwości współczesnej medycyny? Za zgodą autora witryny www.retina-forum.pl , Piotra Stanisława Króla, publikujemy bardzo ciekawy materiał udzielający odpowiedzi na te pytania. 
	Drodzy Państwo! Nie zapomnieliśmy o tym, że w marcu ładniejsza i lepsza część ludzkości obchodzi swoje święto. Drogie Panie, bądźcie szczęśliwe i radosne każdego dnia! Bądźcie naszymi przyjaciółkami, wytchnieniem dla wojowników, przystanią dla żeglarzy! Bądźcie takie... „miętkie i pachnące” – jak marzyły krasnoludki w „Kingsajzie”, kultowej komedii Juliusza Machulskiego! Po prostu bądźcie nadal takie, jak do tej pory! A w prezencie otrzymujecie w kąciku bibliofila dwie recenzje powieści o wybitnie kobiecej tematyce. Kolega Janusz przedstawi natomiast dalszy ciąg ctklu poświęconego urządzeniom wykorzystującym sygnał z satelity do orientacji w terenie. Tym razem będzie to Nawigator – przyrząd ułatwiający (nie tylko paniom) znalezienie właściwej drogi.
	W imieniu redakcji „BIT-u”, wszystkim miłym Paniom oraz pozostałym Czytelnikom życzę zajmującej i pouczającej lektury! 
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2. Dziękujemy, panie Braille!

Miał tylko 15 lat, gdy stworzył najważniejsze pismo dla niewidomych. W bieżącym roku obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin. Europejska Unia Niewidomych ogłosiła ten rok Międzynarodowym Rokiem Louisa Braille’a. 

Louis był czwartym dzieckiem Braille'ów, francuskiej rodziny mieszkającej w Coupvray. Jego ojciec Simon-René był rymarzem - wytwarzał siodła i uprzęże. Można sobie wyobrazić, że dzieciak lubił przychodzić do warsztatu taty - tyle ciekawych rzeczy: skóry, błyszczące dłuta, szydła i ciągły ruch. Niech się uczy fachu, skoro go do tego ciągnie - śmiano się.
Nie wiadomo, czy Louisowi spodobało się błyszczące szydło i za bardzo się nad nim pochylił, czy usiłował naśladować ruchy taty i próbował przebić twardą skórę narzędziem. Fakt, że stało się najgorsze - chłopiec wbił sobie szydło w oko. Miał dopiero trzy i pół roku.
W ranę wdało się zakażenie, które potem przeniosło się na drugie oko. Dziecko straciło wzrok. Rodzice rozpaczali, ale nie chcieli, żeby utraciło całą radość życia. Intuicyjnie zrobili to, co mogli najlepszego - nie zamknęli go na świat, nie schowali w domu, ale pozwalali na badanie otoczenia pozostałymi zmysłami. Dzięki temu chłopczyk rozwijał się w tempie swoich rówieśników. I jak zwykle w takich przypadkach bywa, nie wiadomo, czy to kalectwo stworzyło geniusza, czy drzemał on już w nim, bo Louis okazał się nadzwyczaj inteligentny i zdolny.
        Dostrzegł to duszpasterz miasteczka - najpierw posłał chłopca do szkoły gminnej, a gdy ten skończył dziesięć lat, załatwił dla niego stypendium na dalszą naukę w Paryżu, w Królewskim Instytucie Młodych Niewidomych.

Frontowy wynalazek

Szkołę, do której trafił Louis, założył w 1784 roku Valentin Haüy. Był to pierwszy znaczący postęp w tworzeniu pisma dla niewidomych i umożliwieniu im samodzielnego czytania. Wcześniej (próby tworzenia pisma dla niewidomych były podejmowane już w starożytności) najpowszechniejszym sposobem było tworzenie wypukłych liter alfabetu lub kodów w postaci linii i znaków na różnych materiałach. Próbowano także wykłuwać linie i punkty na papierze.
W 1786 r. Haüy wydał "Podręcznik o wychowaniu dzieci niewidomych", który był napisany dużymi wypukłymi literami alfabetu łacińskiego - tzw. pismem liniowym. W miarę jak korzystano z książki, dzieci zapewne wprowadzały swoje uwagi. Dlatego w kolejnych latach próbowano udoskonalić pismo - stosowano różne rodzaje czcionek, a także m.in. zamiast linii drukowano szeregi wypukłych punktów. W ten sposób powstały dwa rodzaje pisma - liniowe i punktowe. To pierwsze doprowadziło do stworzenia alfabetu Moona, do dziś stosowanego w Anglii, gdzie został wynaleziony.

Wróćmy jednak do Louisa. Rok przed jego urodzeniem (1808), były kapitan francuskiej artylerii Charles Barbier de la Serre wynalazł pismo-szyfr, które miało służyć żołnierzom do czytania dotykiem nawet w ciemnościach. Wojsko nie było jednak zainteresowane pismem Barbiera. Kapitan chciał coś zrobić ze swoim wynalazkiem i w 1821 roku przyjechał do paryskiego Instytutu Haüy dać wykład. Traf chciał, że wysłuchał go młody Louis.

Od organów do alfabetu

Chociaż instytut dał chłopcu możliwość kontaktu ze światem, życie w nim nie przypominało bajki. Dzieci często nie dojadały, a za nieposłuszeństwo karano zamykaniem w pokoju. Ucieczką dla Louisa była gra na organach (był w tym doskonały i występował w wielu kościołach we Francji) oraz książki dla niewidomych tworzone pismem liniowym. Te były jednak bardzo drogie i szkoła miała ich tylko czternaście.
	Kiedy Barbier zjawił się na uczelni, zaledwie 12-letni chłopak chłonął wiedzę starego wygi jak gąbka. System „nocnego pisma" opierał się na 12 punktach i kreskach wyrytych rylcem. Do każdego znaku był przypisany określony dźwięk. Prawdę powiedziawszy, szyfr Barbiera był trudny i na dokładkę całkowicie pomijał ortografię, ale obudził on wyobraźnię niewidomego chłopaka. Louis postanowił uprościć pismo.
	Przez kolejne lata oddawał się tej pasji całkowicie, dziurawiąc kolejne kartki. Jak na ironię, używał do tego szydeł ojca. Gdy skończył 16 lat, stworzył własny alfabet - dziś nazywany alfabetem Braille'a. Korzystają z niego niewidomi na całym świecie, bo jest prosty i łatwy do nauczenia się. System opiera się na prostokątnym znaku utworzonym z sześciu wypukłych punktów, tzw. znaku tworzącym. Składają się na niego dwie kolumny, po trzy punkty w każdej. W lewej kolumnie umownie są oznaczone punkty 1, 2, 3, a w prawej - 4, 5, 6. Różne wzajemne kombinacje tych punktów dają aż 63 możliwości stworzenia znaków. Można w tym systemie zapisać w zasadzie wszystko. Louis wypróbowywał kolejne warianty na swoich kolegach i rozwijał system - powstał zapis matematyczny, a nawet nutowy. Także nauka fizyki czy chemii przestała być kłopotem - znaki chemiczne czy wzory też da się zapisać brajlem. Louis na dobre zadomowił się w instytucie, gdzie z czasem objął posadę profesora. Pierwsza książka napisana jego systemem została wydana już w 1829 roku - zaledwie pięć lat po wynalezieniu metody! Uwielbiany przez uczniów, doceniany w kraju i poza nim nie doczekał się jednak wprowadzenia swojego alfabetu w instytucie.

Braille zmarł w wieku 43 lat na nieuleczalną w tamtych czasach gruźlicę. Pochowano go w rodzinnej miejscowości, ale z okazji setnej rocznicy jego śmierci w 1952 roku przeniesiono go do francuskiego Panteonu w Paryżu, gdzie są pochowani najwybitniejsi ludzie w historii Francji.

Źródło: Gazeta Wyborcza
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3. Małgorzata Wiecha - Białe szaleństwo niewidomych

Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne przywraca im wiarę we własne siły i możliwości, zwiększa poczucie wartości oraz zmienia stosunek do samego siebie i innych. Sport pozwala przeżyć szczęśliwe chwile wzmacniające psychikę, umożliwia pojawienie się pozytywnych bodźców, które działają na sferę fizyczną i psychiczną. 
Narciarstwo należy do jednej z form aktywności fizycznej uprawianej przez osoby niepełnosprawne, w tym też niewidome. Właściwości rehabilitacyjne narciarstwa znane są w świecie od prawie siedemdziesięciu lat. Wśród krajów, gdzie uprawiana jest ta dyscyplina przez osoby niepełnosprawne, należy wymienić Stany Zjednoczone, Kanadę, a w Europie kraje alpejskie i skandynawskie. W Polsce narciarstwo dla osób niewidomych jest sportem elitarnym. Główne problemy, z jakimi spotykają się chętni, to brak informacji na temat organizowanych obozów i kursów nauki jazdy, bariera społeczna, finansowa (przy zakupie sprzętu) i wreszcie także brak odpowiedniej kadry instruktorów. Odkryłam narciarstwo zjazdowe jako specyficzną formę kształtującą u niewidomych zdrowie fizyczne i psychiczne. Po kontakcie z nartami, jak zauważyli sami niewidomi, wzrasta ich samoocena, poprawia się koordynacja i pamięć ruchowa oraz ogólna sprawność fizyczna. Narciarstwo jest tą formą sportu, którą trzeba polubić i która wymaga odwagi podjęcia w życiu nowego wyzwania. Jeśli jednak osoba niewidoma odważy się na to i uda się jej znaleźć kogoś, kto nauczy ją jazdy na nartach, ukaże jazdę na nartach jako doskonały sposób spędzania wolnego czasu i świetną okazję do wypoczynku w warunkach górskich, przekona się, że daje to wiele zadowolenia z życia. A tego typu satysfakcja ma niewątpliwie kolosalny wpływ na jakość życia osób niewidomych. 
Jestem osobą niewidomą, wzrok straciłam w 18. miesiącu życia. Mimo to lubię podnosić sobie poprzeczkę i więcej wymagać od siebie, gdyż to mnie mobilizuje. Moim marzeniem była jazda na nartach z dużą prędkością. Potrzebowałam dawki adrenaliny. Chciałam jeździć tak, by nikt nie trzymał mnie za rękę, po prostu samodzielnie. Marzenie to rosło we mnie z roku na rok. Opowiadałam o nim znajomym i myślałam nad tym, jak to urzeczywistnić. Nie zniechęcał mnie nawet fakt, że w Polsce mało słyszy się o jeżdżących niewidomych. 
Po długim czasie poszukiwania dowiedziałam się, że jest organizowany obóz narciarski dla chętnych z I grupą inwalidzką. Wybrałam się na ten obóz. Był on organizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Studenci IV roku fizjoterapii robili specjalizację, by w przyszłości móc uczyć osoby niepełnosprawne jazdy na nartach. Obóz trwał tydzień. Czas ten spędzaliśmy bardzo pracowicie, nauka trwała od rana do wieczora, począwszy od zabaw na śniegu w strojach i całym narciarskim ekwipunku. Miałam dwie przewodniczki-studentki. One to uczyły mnie najpierw prawidłowo upadać oraz pierwszych kroków na nartach na płaskim terenie. Po opanowaniu prostych czynności, przechodziłyśmy do coraz trudniejszych. Przede wszystkim – jazda pługiem z przewodniczką, która jechała przede mną, lecz tyłem do kierunku jazdy przy pomocy kijków trzymanych przez nas w rękach, by je przedłużyć. Potem uczyłam się kontrolować swoją prędkość, przewodniczki trzymały kijki przede mną, by w razie czego móc zareagować, gdybym nie umiała się zatrzymać. Następnie nauczyłam się skrętów równoległych oraz tego, jak zjeżdża się na stoku, miałam bowiem, jak się okazało, słabe wyobrażenie stoku. W trzecim dniu, kiedy moje instruktorki stwierdziły, że mogę zacząć jeździć samodzielnie, pierwszy raz wjechałyśmy wyciągiem. Najpierw orczykiem talerzykowym – jechałam sama. Na szczycie były już moje instruktorki i poinformowały mnie, na którą stronę mam schodzić. Potem wjeżdżałyśmy wyciągiem podwójnym. I tak się to zaczęło. Na koniec obozu zorganizowano zawody. Był to bardzo pracowity, ale i owocny czas zarówno dla mnie, jak i dla moich instruktorek. 
Zima jest dla mnie tą porą roku, na którą czekam, by móc pojeździć na nartach. Systematycznie narciarstwo uprawiam od 5 lat. Zawsze muszę szukać sobie przewodnika, gdyż nie mam stałego. Jednak fakt, że zmieniam przewodnika, też ciągle uczy mnie czegoś nowego. Najpierw musimy się poznać, przełamać bariery, zaufać, by pokonać lęk. Kiedyś jeździłam tak, że przewodnik był na przedzie i informował mnie, w którą stronę mam skręcać. Teraz odważyłam się na to, by przewodnik jechał z tyłu i rzeczywiście jest to wygodniejsze, nie tylko dla mojego przewodnika, ale i dla mnie. 
To, że jeżdżę na nartach, daje mi dużo radości, satysfakcji i pozwala mi ciągle na nowo hartować swój organizm i duszę. Odpoczywam, gdy porządnie się zmęczę, mam więcej energii, by przetrwać długą zimę. Uważam, że narciarstwo doskonali moją orientację w przestrzeni, zwalcza niepokoje i lęki, pozwala łatwiej różnicować teren, daje mi pewien pęd w życiu. Wpływa dodatnio na moją kompleksową rehabilitację: psychiczną, społeczną oraz na kondycję fizyczną, w zasadniczy sposób poprawia jakość życia. Dzięki podejmowanym przeze mnie różnym wyzwaniom, moje życie nie jest monotonne ani smutne. 
Jest kilka osób niewidomych, które zachęciłam do uprawiania narciarstwa, do zrobienia na nartach pierwszych kroków, gdyż nie chciały uwierzyć w swoje możliwości. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że na naukę jazdy na nartach decydują się przede wszystkim ci niewidomi, którzy są samodzielni, mają dobrze opanowaną orientację przestrzenną, sami poruszają się i podróżują. Ci, którzy chcą czynnie spędzić swój wolny czas, by nabrać siły do pracy i codzienności, ci, którzy chcą spędzić swój czas razem z pełnosprawnymi przyjaciółmi. Niewidomi, którzy poza pracą, nauką, zaspakajaniem codziennych potrzeb chcą czegoś więcej, by ich życie stawało się pełniejsze i radośniejsze. 
Martwi mnie fakt, że mało jest organizowanych obozów, na których uczy się osoby niewidome jazdy na nartach. Niewidomi jeżdżący, których znam, sami szukają sobie przewodników wśród widzących znajomych. Jest to forma sportu dosyć droga, ale myślę, że warto jest odkładać pieniądze i pozwolić sobie na śniegowe szaleństwo! 
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4. Bogusław Witek - Pokaz sprzętu optycznego w Psim Polu 

11 grudnia 2008 r., w świetlicy Okręgu Dolnośląskiego PZN, z inicjatywy zarządu koła terenowego Wrocław – Psie Pole, odbyła się prezentacja nowoczesnego sprzętu optycznego przygotowana i poprowadzona przez specjalistów z tej branży: dr inż. Zofię Grzech – optometrystę, właścicielkę zakładu optycznego CC Optyk we Wrocławiu oraz Sebastiana Nowakowskiego (firma Ophtalmica Nowakowski z Wrocławia), optometrystę i dystrybutora sprzętu optycznego.
Na wstępie spotkania Pani Doktor przedstawiła swoją firmę zajmującą się diagnostyką schorzeń wzroku pod kątem doboru najbardziej optymalnego, dla danego pacjenta, sprzętu usprawniającego widzenie. Następnie Pan Sebastian przystąpił do prezentacji przyrządów optycznych i omawiania zasad posługiwania się nimi. 
W obieg poszły lupy podświetlane różnej wielkości i o różnym stopniu powiększenia. Im większe powiększenie, tym mniejsza średnica. Światło zapalało się w nich po wzięciu do ręki i gasło samoczynnie po odłożeniu na stół. – To są prototypy – wyjaśnia p. Nowakowski, w których wyeliminowany został efekt stroboskopowy podczas świecenia. Ma to duże znaczenie dla osób zmuszonych do patrzenia boczną częścią pola widzenia, dostrzegających charakterystyczne „migotanie” zwykłych lamp. Lupy te nie mają jeszcze ustalonej ceny, lecz najprawdopodobniej kosztować będą od 400 zł wzwyż. – Nic nie widać – stwierdza sceptycznie kolega, bez przekonania poruszając lupę w dół i w górę nad kartką z tekstem.
 – Bo niewłaściwie posługuje się pan lupą – tłumaczy p. Sebastian – lupę należy trzymać nieruchomo, możliwie blisko oczu (im bardziej powiększająca, tym bliżej, gdyż ma ona krótszą ogniskową, poza tym uzyskujemy wtedy największe pole widzenia), natomiast tekst należy przyłożyć do lupy i powoli oddalać, aż do pojawienia się wyraźnego, ostrego obrazu. Ważne przy tym jest odpowiednie oświetlenie, tym mocniejsze im „mocniejsza” jest lupa. Nie każdy wie, że człowiek 60-letni potrzebuje 15 razy więcej światła do dobrego widzenia niż sześciolatek i to niezależnie od schorzeń wzroku. Osoby starsze, którym drżą ręce, mogą mieć kłopoty z używaniem lupy, nie wszyscy też lubią trzymać tekst z lupą blisko oczu. W takich przypadkach pomóc mogą okulary lupowe „do bliży”, np. typu Maxread i Maxdetail, posiadające przy tym możliwość niewielkiej regulacji oddalenia szkieł od oczu. Podobnie jak w przypadku lup, tu także rozpoczynamy od przyłożenia kartki do twarzy, a następnie stopniowo ją oddalamy, aż pojawi się wyraźny tekst. Są też tzw. lupy „kostki” o kształcie podobnym do prostopadłościanu. Taką lupę przykłada się do kartki i przesuwa wzdłuż linii pisma. Posiada ona właściwość polaryzacji światła padającego z każdej strony, przez co wydaje się, jakby sama podświetlała tekst. Padają pytania o ceny. – Niestety nie są to rzeczy tanie – zabiera głos dr Grzech - ale znaczna ich część może być zrefundowana przez NFZ na podstawie wniosku wystawionego na miejscu przez okulistę. W przypadku okularów lupowych, lornetkowych i monookularów jest to pełna refundacja, jeśli natomiast chodzi o inny sprzęt, proponujemy inne możliwości rozwiązań finansowych, tak aby były one najmniej dotkliwe dla pacjentów. Poza tym – kontynuuje p. Zofia –  podczas wizyty w gabinecie (umówionej wcześniej telefonicznie), trwającej około godziny, staramy się zawsze o korekcję widzenia, rozpoczynając od normalnych szkieł okularowych, a dopiero wówczas, gdy to nie pomaga, przystępujemy do prób ze sprzętem optycznym, zaczynając od najsłabszego tzn. o najmniejszej mocy, a tym samym najtańszego.
Pan Nowakowski mówi o barwnych filtrach, tzw. blueblockerach, poprawiających kontrast widzenia w otwartej przestrzeni. Mogą być one nakładane na szkła okularów (i te są tańsze) albo zamawiane w postaci gotowych, barwnych szkieł korekcyjnych o dobranych wcześniej dioptriach. Kolory są różne i należy je indywidualnie przetestować podczas wizyty w gabinecie, np. u osób z cukrzycą lub zespołem degeneracji plamki żółtej AMD najlepiej sprawdzają się pomarańczowe.
Kolej na prezentacje monookularów.
 – To jest sprzęt „do dali” służący do „przybliżania” oddalonych obiektów i ich fragmentów – mówi p. Sebastian. – W przypadku tego sprzętu równie istotne jest nauczenie się jego poprawnej obsługi. Monookular ujmujemy trzema palcami (kciukiem od dołu a palcem wskazującym od góry), przybliżamy wizjer maksymalnie do oka, kierując monookular na obiekt, wcześniej zlokalizowany gołym okiem (nawet jako niewyraźną plamę), a następnie nastawiamy ostrość, delikatnie obracając pokrętło środkowym palcem.
 – Nareszcie mogę zobaczyć, jak Pan wygląda! – cieszy się jedna z koleżanek spoglądająca przez monookular na prezentera. 
– Im bliższe położenie oglądanego obiektu, tym większe będzie jego powiększenie. Na polskim rynku dostępne są monookulary o różnym stopniu powiększania: 6/16,  8/21, 10/30  aż do 20/50, których zdecydowanie nie polecam – dodaje. 
  – Dlaczego? 
 –  Ponieważ  przy tak dużym powiększeniu, każdy,  najdrobniejszy ruch ręki sprawia, że oglądany obiekt, o ile w ogóle mieści się w polu widzenia, natychmiast z niego ucieka, i taki przyrząd praktycznie powinien być umocowany na statywie. Najczęściej jednak obserwujemy wtedy tzw. „efekt słonia”, czyli obiekt staje się niemożliwy do zobaczenia z powodu gigantycznych rozmiarów. Monookular powinien sprawdzać się podczas czytania szyldów z nazwami ulic lub numerów nadjeżdżającego autobusu czy tramwaju.
 – Gdyby jeszcze te autobusy i tramwaje były jednakowo i porządnie oznakowane! – zaczyna koleżanka z głębi sali. (Oby tylko za chwilę nie ruszyła trudna do powstrzymania fala utyskiwań i narzekań na utrudnienia towarzyszące komunikacji miejskiej i nie tylko). 
– No, w tej sprawie to już raczej należy rozmawiać z Urzędem Miejskim - odpowiada prowadzący pokaz.
 – Aha, to nie do Pana z tym? – śmiejemy się. 

Znajdujący się w obiegu sprzęt wywołuje żywe reakcje i komentarze, robi się coraz głośniej, każda z osób trzymających nową „zabawkę” pragnie od razu podzielić się z sąsiadem uwagami na temat tego, co widzi, a czego nie widzi. Przewodnicząca Koła kilkakrotnie ucisza salę.
–  To jest tylko prezentacja różnych rodzajów sprzętu, a nie jego indywidualny dobór! – tłumaczy, starając się zapanować nad nadmiernie ożywioną atmosferą. Mimo tych trudności czujemy, że spotkanie było bardzo potrzebne i udane. Poznajemy podręczny sprzęt optyczny
 i uczymy się nim prawidłowo posługiwać. Dowiadujemy się szeregu nowinek technicznych
 i ciekawostek. Niekiedy warto nawet zorganizować podobne spotkanie we własnym gronie po to, żeby przynieść posiadany w domu sprzęt, z którego się nie korzysta, gdyż nie spełnia naszych oczekiwań i zamienić się z kolegą na inny, bardziej nadający się dla nas, lepiej uwzględniający rodzaj schorzenia wzroku i -  związane z nim - indywidualne potrzeby.

powrót do spisu treści

5. Retinitis Pigmentosa - choroba nieusuwanych śmieci

Retinitis Pigmentosa (często używany jest skrót RP), czyli zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, jest chorobą dziedziczną, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty wzroku. Jest to jedna z klasycznych chorób genetycznych.
Do tej pory rozpoznano, w miarę dokładnie, trzy typy dziedziczenia RP. 
Dziedziczenie autosomalne recesywne
Uszkodzony gen przekazywany jest przez ojca i matkę. Obydwoje rodzice są tylko nosicielami uszkodzonego genu. Sami nie chorują, natomiast dziecko ma RP. Jest to najczęstsza forma zachorowań - ok. 84 procent. 
Dziedziczenie autosomalne dominujące
Występuje w tym wypadku, gdy jedno z rodziców jest chore na RP i przekazuje uszkodzony gen dziecku, które także choruje. Ten typ dziedziczenia występuje w przypadku ok. 10 procent zachorowań. 
Trzeci typ związany jest z chromosomem X 
Uszkodzony gen przekazywany jest przez matki, które, będąc nosicielkami, same nie chorują. W tej grupie chorują tylko synowie. Córki, jeśli odziedziczą uszkodzony gen, przekazują go dalej. Ta grupa zachorowań na RP - to ok. 6 procent przypadków. 
Oprócz wyżej wymienionych typów dziedziczenia, mogą występować jeszcze inne, dotąd nie rozpoznane. Niedawno odkryto nowy rodzaj dziedziczenia - tzw. wielogenowy. Prawdopodobieństwo zachorowania na RP w tym wypadku jest jednak znikome, ze względu na konieczność przekazania dziecku przez rodziców jednocześnie dwóch różnych uszkodzonych genów.
Ocenia się, że w około 40 procentach wszystkich zachorowań na Retinitis Pigmentosa, występuje ono w danej rodzinie po raz pierwszy. W Polsce ilość zachorowań szacuje się na ok. 10 tysięcy. 

Przyczyna występowania RP
Aby lepiej zrozumieć skutki tej choroby, należy wpierw, choć w skrócie, wyjaśnić jak zbudowana jest siatkówka oka (retina). Składa się ona z pręcików i czopków. Te pierwsze odpowiadają za widzenie czarno-białe, czopki natomiast umożliwiają widzenie kolorów. Pręciki umiejscowione są głównie na obrzeżach siatkówki, czopki w jej centrum, najwięcej zaś w plamce żółtej, która jest punktem najlepszego, ostrego widzenia.
Komórki znajdujące się w siatkówce, rozmnażają się w specyficzny sposób, nie przez podział, lecz narastając, w charakterystyczny sposób, od dołu. Odrzucone zużyte części zostają wchłonięte przez specjalne komórki znajdujące się na dnie siatkówki. Tak dzieje się w wypadku zdrowej siatkówki. W Retinitis Pigmentosa odrzucone części komórki nie są rozpoznawane jako zużyte i zalegają na dnie siatkówki, w postaci skostniałych skupisk barwnika (pigmentu). To jest właśnie istotą choroby RP.

Przebieg choroby
Charakterystyczne jest to, że RP rozwija się u pacjentów w bardzo różny sposób, często trudny do przewidzenia. Stąd też wynikają trudności w jej diagnozowaniu, szczególnie we wczesnym stadium rozwoju. U jednych występuje centralna utrata widzenia (ten rodzaj można stosunkowo wcześnie zauważyć), u innych peryferyjna utrata pola widzenia. Ten drugi rodzaj jest stosunkowo późno zauważany, na ogół, gdy choroba jest już w stanie zaawansowanym. Może to być, np. podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze itp.
Czas rozwoju choroby też jest bardzo zróżnicowany. Może przebiegać w sposób "skokowy", tj. po okresie stabilizacji, występuje nagłe przyspieszenie degeneracji, lub też może ona przebiegać bardzo powoli.
Bardzo często RP nie jest rozpoznawana podczas rutynowych badań okulistycznych. Liczne przykłady dowodzą, że pacjenci uznawani przez lekarzy za dobrze widzących (prawidłowa kontrola wzroku na tablicy, brak kłopotów z czytaniem), dopiero w drugiej lub trzeciej dekadzie życia dowiadują się o tym, że są chorzy na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Codzienne "potknięcia" traktowane są jak niezręczność, nieuwagę itp. Oczywiście w wypadku gdy utrata wzroku następuje w centrum siatkówki, choroba jest wychwytywana o wiele wcześniej.
Trzeba z naciskiem zaznaczyć, że RP nie jest chorobą czysto okulistyczną. Okulista stwierdza jej skutki. Choroba ma podłoże typowo genetyczne i to geny są odpowiedzialne za jej rozwój.

Symptomy choroby
Tak jak wcześniej powiedziano, RP może przebiegać u różnych pacjentów w sposób bardzo odmienny. Często dopiero określone sytuacje dnia codziennego uwidaczniają, że ktoś ma kłopoty z widzeniem, w tym wypadku - z powodu RP. Jeden może bez żadnych kłopotów czytać, nie korzystając nawet z okularów, a mieć kłopoty z poruszaniem się po ruchliwej ulicy, w nowym nieznanym mu otoczeniu itp. Drugi z kolei nie jest w stanie odczytać nic, nawet przy pomocy bardzo silnej lupy powiększającej, a nie ma specjalnych kłopotów z poruszaniem się po mieście.
W Retinitis Pigmentosa wyróżnić można trzy główne cechy, które mogą występować samodzielnie lub też we wzajemnych kombinacjach: 
	ślepota zmierzchowa, 

ograniczenie pola widzenia (centralnego lub peryferyjnego), 
światłowstręt. 
Ślepota zmierzchowa
Na skutek degeneracji pręcików w siatkówce, odpowiedzialnych za widzenie czarno-białe, pacjenci zaczynają gorzej widzieć nocą, o zmierzchu. Jest to u większości jeden z pierwszych objawów choroby. Zjawisko ślepoty zmierzchowej jest w RP bardzo podstępne. W początkowym stadium choroby, widzenie w dzień jest w miarę prawidłowe, natomiast gdy zapada zmrok staje się bardzo słabe. Dla kogoś kto prowadzi samochód, jest to sytuacja wręcz katastrofalna. Spotyka się sytuacje, gdy kierowca udający się do okulisty, otrzymuje diagnozę: "Ma pan niedobór witaminy A". Uspokojony, łyka kapsułki... i wcześniej czy później ląduje na drzewie! W późniejszym okresie proces ten ulega znacznemu pogorszeniu. Widzenie o zmroku jest prawie zerowe.

Ograniczenie pola widzenia
Jest to także zjawisko bardzo podstępne. Rozwija się u pacjentów w zróżnicowany sposób. Może najpierw występować na obrzeżach pola widzenia, w centrum siatkówki lub też w określonych jej miejscach (w postaci mroczków). Najwcześniej rozpoznawalne jest ograniczenie widzenia w centrum siatkówki. Peryferyjna utrata widzenia jest bardziej podstępna i rozpoznawana często w późniejszym stadium zaawansowania choroby.

Wrażliwość na światło
Niektórzy pacjenci z RP cierpią na bardzo dużą nadwrażliwość na światło. Wywołuje ona silny ból oczu i właściwie są oni skazani na noszenie ciemnych okularów przeciwsłonecznych, nawet w szary, deszczowy dzień.

Metody leczenia RP
Prawda jest niestety okrutna i należy ją na wstępie silnie zaakcentować. Nie ma, na dzień dzisiejszy, żadnej skutecznej metody prowadzącej do wyleczenia Retinitis Pigmentosa. Lepiej to sobie uświadomić, aby nie narażać się na zbędne złudzenia i koszty "cudownych" metod medycyny naturalnej, orientalnej itp. (Na niemieckiej stronie internetowej Pro Retina Deutschland są liczne ostrzeżenia przed "super metodami", takimi jak np. leczenie użądleniami pszczół!). Jednak spieszę już ze słowami otuchy i nadziei dla tych, których te słowa poraziły. Obecnie na świecie prowadzone są liczne badania naukowe, wśród których można wyróżnić trzy główne trendy: 
	terapia farmakologiczna,

transplantacja siatkówki,
terapia genowa. 
Szczególnie ta ostatnia, w tym dotycząca głównie genetyki molekularnej, może wkrótce doprowadzić do skutecznego leczenia i zapobiegania tej chorobie.
Wiele szczegółowych informacji w tym zakresie można uzyskać na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Retina AMD Polska: www.retinaamd.org.pl, którego prezesem jest pani Małgorzata Pacholec. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie. Istnieje od 1998 r., wcześniej jako Polskie Stowarzyszenie RP, a obecnie pod rozszerzoną nazwą adekwatną do powiększonego zakresu swych zainteresowań. 

Jak żyć z RP?
To jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto usłyszy diagnozę: "Jest pan/pani chory/chora na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki". Nie da się ukryć, że diagnoza ta jest często życiowym wyrokiem. Utrata pracy, konieczność rezygnacji z prowadzenia samochodu, wykruszający się krąg - tak licznych dotąd - znajomych, brak zrozumienia czasem w najbliższym otoczeniu rodzinnym, brak środków do życia (przynajmniej takiego, do jakiego byliśmy dotąd przyzwyczajeni) - to wszystko wali się jak domek z kart. Liczne załamania, depresje nie są obce tym, których dotknęła ta genetyczna przypadłość, "ofiarowana w spadku" od naszych krewnych.

Jak dalej z tym żyć, co robić? Przede wszystkim uświadomić sobie, że nie jest się osamotnionym. To ważne! Wielu pacjentów mówi o poczuciu osamotnienia i wyizolowania w swojej chorobie, po otrzymaniu diagnozy. Wydaje się im, że to tylko oni są dotknięci tą chorobą. Wokół - w rodzinie, w środowisku, w którym się obracają - nikt (na ogół) nie potyka się tak często o przedmioty, nie ma problemów ze spacerem wieczorną porą, nie przewraca szklanek na stole itp.
Na świecie jest około pół miliona takich osób, bardzo wielu z nich zorganizowanych jest w stowarzyszeniach. Są to na ogół prężne gremia, które bardzo intensywnie pracują na rzecz wzajemnej pomocy, zbierają informacje o aktualnym stanie badań nad znalezieniem skutecznej terapii, spotykają się, aby po prostu porozmawiać, wymienić poglądy, nawiązać znajomości, a może i nowe przyjaźnie.
 	Ktoś może powiedzieć: „No tak, jeszcze jedna organizacja, składki członkowskie, prezydium, zarządy. Po co mi to?”  Odpowiedź jest krótka – żeby nie być samotnym w tej trudnej chorobie. W latach 70-tych Finowie jako pierwsi rozpoczęli proces organizowania się w stowarzyszenia. Teraz na całym świecie takich organizacji jest kilkadziesiąt. Działają intensywnie na rzecz walki nie tylko z samą chorobą, ale też o godne i w pełni wartościowe życie ludzi nią dotkniętych.

źródło: www.retina-forum.org.pl, za zgodą autora
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6. Zofia Krzemkowska - Człowiek z charyzmą – wspomnienie o Mieczysławie Misztalu

„Narody, które tracą pamięć, umierają”. 

	Istniała w przeszłości dobra tradycja, że „Pochodnia” zamieszczała wspomnienia o nieżyjących, zasłużonych działaczach PZN. Obecny zespół redakcyjny „Pochodni” odstąpił chyba od tego. Wspomnienie o Mieczysławie Misztalu przesłane do „Pochodni” przez byłego redaktora „Mówionej  Gazety Województwa  Pomorskiego”, Włodzimierza Leśniaka, nie zostało zamieszczone. Szkoda! 
	Mieczysław Misztal zmarł 20 sierpnia 2008 r. w Słupskim Hospicjum po długiej i ciężkiej chorobie. Spoczął na cmentarzu w Kobylnicy pod Słupskiem, żegnany przez rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Był związany ze Środkowym Wybrzeżem, przede wszystkim ze Słupskiem.
Jak wyglądało jego życie?  Na czym koncentrowała się jego praca zawodowa i działalność społeczna na szczeblu regionalnym i centralnym?
Urodził się 30 czerwca 1927 roku  w miejscowości Kogle, należącej wówczas do Polski. Tu spędził dzieciństwo do 1939 roku. Wskutek najazdu na Polskę Sowietów 17 września 1939 roku, wzmogło się prześladowanie Polaków - aresztowania i wywózki. Mieczysław Misztal przedostał się z częścią rodziny w głąb Rzeszy Niemieckiej, gdzie spędził całą okupację u niemieckiego gospodarza. Nie narzekał na ten okres. Mówił, że był  traktowany dobrze, jak człowiek. Jego matka i jej siostra zostały zamordowane przez Sowietów. Starszy brat Mieczysława, będący wówczas w polskim wojsku, zaginął. Dopiero po licznych poszukiwaniach okazało się, że został zamordowany w Katyniu. 
W 1945 roku osiemnastoletni Mieczysław wrócił do Polski. Część rodziny odnalazł na Kielecczyźnie.  Jego ojciec powtórnie się ożenił. W 1947 roku osiedlił się w Słupsku na kilkadziesiąt pracowitych lat. Pracował w różnych zakładach przemysłowych Słupska. W 1948 roku zawarł związek małżeński, a po  roku urodziła się córka Wanda. W 1953 roku przyszła na świat druga córka, która po jedenastu miesiącach zmarła. Był to wyjątkowo trudny rok. W sanatorium w Zakopanem nagle umiera żona, on sam traci wzrok. Przez krótki czas leczy się w krakowskiej klinice okulistycznej, ale  wzroku nie odzyskuje. Po zakończonym leczeniu wraca do Słupska. Utrata wzroku nie przytłacza go, musi przecież zaopiekować się sześcioletnią wówczas Wandą. Wraz z grupą niewidomych znalazł zatrudnienie w Słupskiej Spółdzielni Inwalidów. W 1956 roku aktywnie włączył się do utworzenia odrębnej spółdzielni dla niewidomych, która powstała w styczniu w 1957 roku. Jest to Spółdzielnia im. mjra Edwina Wagnera. Mieczysław Misztal zostaje pierwszym – w historii spółdzielni – przewodniczącym rady nadzorczej spółdzielni. W tym czasie powstaje Okręg PZN, obejmujący początkowo tylko woj. koszalińskie, a potem całe Środkowe Wybrzeże. Misztalowi powierzono funkcję kierownika Okręgu,  którą pełnił do jesieni 1984 roku, do przejścia na emeryturę. Zajmował różne funkcje w organizacjach społecznych, np. był członkiem  Rady Nadzorczej ZUS. W 1958 roku zawarł powtórnie związek małżeński. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Łodzi. Żona umarła w 1997 roku.  Czując się osamotnionym w dużym mieście, wrócił do Słupska, gdzie przeżył swoje ostatnie lata.
	Na VII Krajowym Zjeździe PZN obradującym w Łodzi w 1977 roku, został wybrany na jedną kadencję na członka Prezydium ZG PZN,  tj. do 1981 roku. 
Przez cały czas uzupełniał wykształcenie. W 1975 roku zdał maturę w Koszalinie z wynikiem bardzo dobrym, stosując pismo brajla. Ze względu na życiową postawę, społecznikowską pasję,  zaangażowanie w rozwiązywaniu wielu trudnych,  ludzkich spraw, pogodę ducha oraz umiejętność skupiania wokół siebie ludzi -  był dla wielu niekwestionowanym autorytetem. Umiał słuchać innych i radzić im w razie potrzeby.  Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
            Często wyjeżdżał w teren, szukając ludzi, którzy potrafiliby pokierować pracami kół PZN. Włodzimierz Leśniak - społecznik tego terenu, absolwent szkoły dla niewidomych w Laskach, były redaktor „Mówionej Gazety Województwa Pomorskiego”,  tak wspomina Mieczysława Misztala: - Był otwarty na ludzi. Człowiek był dla niego ważny! Wiele mu zawdzięczam. To pod jego fachowym kierownictwem czyniłem pierwsze kroki w działalności społecznej. Za jego namową nawiązałem kontakt z czasopismami brajlowskimi, wysyłałem teksty, które były publikowane. Od niego dostałem składaną białą laskę, która w okresie mojej młodości była jeszcze rarytasem, a także zasiłki z okazji Gwiazdki, bo sytuacja materialna mojej rodziny była trudna. Wiele rozmawialiśmy ze sobą z troską o dalszą działalność Polskiego Związku Niewidomych dla dobra środowiska. Dobrze jest mieć kogoś, komu można powierzyć swoje myśli, a takim był dla mnie pan Misztal – kończy Włodzimierz Leśniak.
	Ja także znałam osobiście Mieczysława Misztala. Współpracowaliśmy ze sobą na szczeblu centralnym PZN przez wiele lat: W Komisji Oświatowo-Wychowawczej działającej przy ZG PZN,  której przewodniczyłam,  i w Głównym Sądzie Koleżeńskim. Często wyjeżdżaliśmy w teren, np. do ówczesnego Okręgu PZN w Wałbrzychu, by przekonać się na miejscu, co robi w zakresie propagowania kultury koło PZN w Świdnicy. Przez wiele lat korespondowaliśmy ze sobą w brajlu, dzieląc się przemyśleniami na tematy Związkowe. Ceniłam w nim  odpowiedzialność za realizację powierzonych mu zadań, solidność i dojrzałość poglądów prezentowanych publicznie. Cześć jego pamięci!

Na podstawie „Gazety Mówionej Województwa Pomorskiego” nr 62 z października 2008 r.
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7. ROZMAITOŚCI

1/ Listy od czytelników

Zgadzam się z tym, że nowy Biuletyn powinien zawierać informacje, z których każdy niewidomy wyciągnie coś dla siebie. Czyli zarówno informacje techniczne o różnych nowościach, jak i informacje prawne. Mogłaby też być rubryka pn. „pytania od czytelników” oraz prezentowanie ciekawych postaci.
W styczniowym numerze zainteresował mnie artykuł Jerzego Ogonowskiego - Ze sztambucha starego komucha - Sen nieproroczy. Wzięło się to stąd, że też jestem w komisji przyznającej środki z PFRON i jest sporo racji w tym artykule. Ani myślę wybielać
krakowski oddział funduszu, że u nas to wszystko jest super. Staramy się znaleźć złoty środek i przyznawać komuś sprzęt, kierując się na przykład zasługami społecznymi, tym, że to osoba młoda i rokuje nadzieje na rehabilitację, lub że ktoś np. pochodzi z małej wsi i mieszka samotnie. Jeśli zdarzają się wnioski na duże kwoty, to takie analizujemy szczególnie wnikliwie i nie dlatego, że chodzi o drogi sprzęt, tylko o to, żeby przyznać taki, który komuś się rzeczywiście przyda, bo jest to np. osoba aktywna społecznie i można sądzić, że ten sprzęt
wykorzysta.

P.P.

Z dużym zaciekawieniem oczekiwałem pierwszego, a i drugiego numeru miesięcznika. Za czasów poprzedniego redaktora wiele osób czytało „BIT” skrycie, żeby nie podpadać władzy Związkowej. Łamy pierwszych numerów „BIT-u” pod nową batutą  otrząsnęły się z kropelek „jadu” kierowanego na Związek. Byli tacy, którzy nazywali te kropelki krytyką, wolną prasą itp. Jak zwał, tak zwał, ale czy to dobrze służyło sprawie samych niewidomych? Jestem pod wrażeniem informacji na temat rocznych rozliczeń z fiskusem. Jeżeli nie zmienią się przepisy za rok czy za dwa, to ta informacja pozostanie jako najbardziej cenny, bo pełny i prosty - bryk. W przypadku zmian,  taka forma będzie też  dobrze służyć dla wspomagania członków Kół w problemie wypełniania PIT-ów.  Z innych artykułów bardzo podoba mi się artykuł Małgorzaty Zuber i w Rozmaitościach „Kącik bibliofila”. Myślę, że nie byłoby źle, gdyby zaproponować innym czytelnikom – bibliofilom, przesyłanie swoich recenzji książek, które im się podobały. 

Z.Z. 
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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.

Izabela Sowa – Owocowa trylogia, czyli:
„Herbatniki z jagodami” 
„Smak świeżych malin”
„Cierpkość wiśni”

Swego czasu, przeczytałam kilka krótkich opowiadanek tej autorki, podobały mi się, więc sięgnęłam po następne jej powieści. Skoro cykl, został zatytułowany "Owocowa trylogia", to postanowiłam przeczytać ją w całości. Na cykl składają się trzy książeczki, z jakimś owocem w tytule. Nazwy tych owoców są jednocześnie imionami bohaterek poszczególnych części. Wszystkie one dzieją się w Krakowie - mieście rodzinnym autorki - lub w małych miasteczkach w okolicy Krakowa. Trzy dziewczyny: Malina, Wiśnia i Jagoda, to młode, ambitne, współczesne kobiety, które nie bardzo się odnajdują w trudnej, niepewnej rzeczywistości polskiego kapitalizmu. Najstarsza Jagoda co prawda ma dobrą pracę, swoje mieszkanie, a nawet partnera, ale nie jest zadowolona ze swojej sytuacji życiowej. Nienawidzi atmosfery w pracy, mieszkanie malutkie, musi spłacać jeszcze siedem lat, a długo trwający związek z Bartkiem jest raczej chłodny i nudny. Zwolnienie z pracy i podjęcie dorywczego zajęcia w pogotowiu w rodzinnym mieście, uświadamia jej, jak nieciekawe i puste prowadzi życie, a jeśli czegoś nie postanowi, to pogrąży się całkowicie. Na szczęście spotyka dawną swoją młodzieńczą miłość i wszystko się zmienia. Druga z kolei Malina, zamartwiająca się wiecznie o wszystko i walcząca z depresją, także nie może znaleźć sobie miejsca w życiu, bo nie ma wiary w swoje możliwości. Najmłodsza z nich, Wiśnia, jeszcze studentka, skłócona z ojcem, który zmuszał ją do studiowania niechcianego kierunku, pozostawiona sama sobie, boryka się z brakiem pieniędzy, brakiem perspektyw na zatrudnienie, zdaje na szczęście końcowe egzaminy i wtedy ojciec, wyciąga rękę na zgodę. Wszystkie trzy powieści, luźno się ze sobą zazębiają, bo łączą je przewijające się w treści postacie z innych części. Tak zwyczajnie, jak to w tym samym środowisku, w tych samych miejscach spotkań, w grupach towarzyskich, na imprezach, czy przy różnych innych  okazjach. Zwyczajni ludzie, którzy się lubią i nienawidzą, podziwiają i ignorują, przyjaźnią się, łączą i rozstają. Biegają do wróżki, psychologa, psychiatry, na piwko do knajpki. Borykają się z dniem dzisiejszym i marzą o lepszym jutrze. 

Anita Nair – „Przedział dla pań”

Z Zachodu, przeniosłam się przy pomocy Anity Nair do Indii, czyli kraju niezwykle, jak dla nas, egzotycznego. Jest to powieść skonstruowana w ciekawy sposób, na tle historii życia głównej bohaterki Akhilli, 45-letniej starej panny. Poświęciła swoje życie  osieroconej przez ojca rodzinie, przez co nie miała szans na jakąkolwiek prywatność ani zamążpójście. Akhilla w końcu realizuje marzenie swego życia i wybiera się w wielką podróż tam, "gdzie jej jeszcze nie było". W Indiach do niedawna w pociągach dalekobieżnych istniały osobne przedziały wyłącznie dla kobiet. W takim to przedziale spotyka się pięć kobiet w różnym wieku, a czas podróży i szczególne warunki skłaniają je do zwierzeń. Każda historia pokazuje los kobiety w społeczeństwie, gdzie najważniejszą rolę odgrywają mężczyźni, a kobiety są od nich całkowicie uzależnione. Jedynym szczęściem i spełnieniem się w życiu jest dla kobiety wyjście za mąż i posiadanie dzieci. Przeważnie to rodzina wybiera dla niej męża i jest to los na loterii, jak się takie pożycie ułoży. Kobiety zwierzające się Akhilli nie zgadzają się z takim stanem rzeczy, buntują się i walczą z tą niesprawiedliwością, każda na swój sposób. Bardzo ciekawa książka, dająca wiele do myślenia i pozwalająca poznać problemy kulturowe i obyczajowe w społeczeństwie kastowym i chociaż jest to powieść współczesna, to obyczajowo przenosimy się daleko w przeszłość.

Książki dostępne w serwisie on-line Biblioteki Centralnej, w formacie Czytaka.
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3/ Porady komputerowe
w opracowaniu Janusza Rutkiewicza 

NAWIGATOR – alternatywa WAYFINDERA dla niewidomych 
(drugi odcinek cyklu poświęconego nawigacji satelitarnej)

	W marcowym numerze zajmę się urządzeniem o nazwie: „Nawigator” a konkretnie najnowszą jego wersją. W poprzednim numerze pisałem, że to urządzenie wymaga na początek wkładu własnego, a potem możemy już korzystać bezpłatnie z jego pomocy.
	Koszt zakupu, to około 3,5 tys. złotych, na który można uzyskać dofinansowanie z PFRON lub MOPS, choć nie we wszystkich województwach jest to takie proste.
	Jak wygląda to urządzenie? Jedno pudełko, zaopatrzone w klawisze, w sumie 16 dość dużych przycisków. Pierwsze cztery, od góry urządzenia, służą do wybierania funkcji a następne dwanaście, ułożone dokładnie jak na telefonie, są przyciskami numerycznymi, z gwiazdką po lewej i krzyżykiem po prawej stronie zera. Urządzenie jest wyposażone w syntezator mowy „Gregor”, odczytujący nazwy punktów oraz wszelkich parametrów z nimi związanych. Możemy też usłyszeć „Jacka” firmy „Ivo”, ale tylko przy powitaniu oraz informacji o dostępnych satelitach.

Przyciski i obudowa, bardziej precyzyjnie

Na początek zajmiemy się opisem przycisków. Są one w obecnej wersji ułożone w grupach, po trzy w rzędzie. Pierwszy od góry jest pojedynczy, a pod nim mamy pozostałe, które, jak wspomniałem wcześniej, są klawiszami funkcyjnymi. Pierwszy, „samotny”, to opcje urządzenia, pod nim od lewej: „zapis”, następnie „odczyt” i ostatni pn. „droga”.
Niżej mamy już normalne przyciski numeryczne rozmieszczone jak w telefonie, działające wraz z przyciskami opcji. Szczegółowy opis ich działania można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie producenta http://www.migraf.pl, skąd można ją sobie pobrać lub odczytać.
	Na górze urządzenia mamy antenę oraz dwa gniazda. Jedno uniwersalne, USB do połączenia z komputerem oraz ładowarką, a obok niego gniazdo słuchawkowe. Dzięki temu można używać słuchawek z końcówką typu „Mini-Jack”, zamiast głośnika, w który zaopatrzony jest aparat. Jest to bardzo przydatne podczas posługiwania się nim na dłuższej trasie.

Punkty nawigacyjne i ich pozyskiwanie

Po pierwszym uruchomieniu aparatu mamy dostępne punkty zgromadzone na karcie pamięci. Są to bezpłatne dane, gromadzone na serwerze, zapisywane przez użytkowników „Nawigatora”. Poza tym, możemy otrzymać za dodatkową odpłatnością zbiory punktów dla konkretnego miasta oraz dworców PKP i PKS. Zbiory takie, zakupione po raz pierwszy, kosztują około 240 złotych (cena z końca ub. roku). Poza tym, możemy sami zapisywać swoje punkty, potrzebne nam później do lokalizacji właściwych miejsc.

Jak dokonać zapisu punktu?

Uruchamiamy urządzenie w miejscu, gdzie mamy zamiar dokonać zapamiętania punktu. Naciskając klawisz numeryczny z cyfrą „1” - odsłuchujemy informację o liczbie satelitów widzianych przez odbiornik GPS oraz stopniu precyzji, co jest oznajmiane jako tzw. „rozmycie”. Ta wartość winna zawierać się od 1 do maksymalnie 2,4 - co gwarantuje dobrą lokalizację. Im mniejsze wartości, tym lepsza dokładność.
Jeśli na przykład usłyszymy komunikat: ”Liczba satelitów – 5, rozmycie precyzji 1,9”, to przystępujemy do zapisania punktu, w jakim aktualnie jesteśmy. W tym celu naciskamy przycisk z numerem „6” i „9”, potwierdzamy gwiazdką, trzymając ją tak długo, aż nagramy głosowo jego opis, po czym zwalniamy ją. Musimy pamiętać, że możemy nagrywać głosowe opisy wybrawszy zestaw zero lub powyżej 11. Pomiędzy tymi wartościami możemy bowiem zapamiętywać punkty tylko wpisywane przy użyciu klawiatury numerycznej (tak jak podczas pisania sms-ów w telefonie komórkowym). Do ich odczytywania służy właśnie syntezator „Gregor”.

Różnica między „Wayfinderem” i „Nawigatorem”

„Nawigator” jest dość kosztowny, ale wart swej ceny! Eksploatacja jego jest bezpłatna. Nie trzeba martwić się o dodatkowe pudełko lub przypadkowym naciśnięciem klawisza, co zawsze może się zdarzyć w przypadku nawigacji za pomocą telefonu komórkowego i Wayfindera. Ponadto z własnej obserwacji widzę, że odbiornik GPS jest tu bardziej czuły, niż te używane do komórek, a przez to bardziej precyzyjny i nie gubi sygnału.
	Nawigacja przy pomocy programu Wayfinder, opisana w pierwszej części niniejszego cyklu, wykorzystuje mapy umieszczone na serwerze lub pobrane do telefonu. Jest to tzw. „nawigacja przecznicowa”, oparta na siatce geograficznej uzyskanej z odczytu mapy i nałożonych na nią odczytów GPS. W przypadku Wayfindera nie da się np. zastosować najkrótszego, rozpoznanego wcześniej, przejścia do punktu docelowego, gdyż wskaże on nam tylko ulice zapisane na mapie. Nie oznacza to, że nie możemy tam zapamiętywać punktów, ale nie zostaniemy poprowadzeni drogą pomijającą ulice z mapy.
	Nawigator natomiast, pozwoli nam na utworzenie właśnie takich tras, które pokażą różne przejścia np. między blokami itd., precyzyjnie nas prowadząc tak utworzoną drogą. Dokładność wskazań zależeć będzie tylko od tego, jaki mieliśmy sygnał z satelity.
	Mam nadzieję, że zainteresowałem czytelników tym urządzeniem. Następny, trzeci i zarazem ostatni odcinek poświęcony nawigacji satelitarnej dla niewidomych, dotyczyć będzie darmowego programu pn. „Loadstone”, wykorzystywanego w telefonach komórkowych, którego działanie jest bardzo zbliżone do Nawigatora. 
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4/ Rozliczamy się z fiskusem za 2008 rok (część druga, ostatnia)

a/ korzystamy z ulgi na wydatki rehabilitacyjne
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać jedynie osoby niepełnosprawne lub osoby, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne. Co to znaczy: „osoby pozostające na utrzymaniu”? Są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym ich dochody nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy (w roku 2008 jest to 9120 zł).
Prawo do ulgi wymaga właściwego udokumentowania. Takim dokumentem jest:

- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego ze stopni niepełnosprawności, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub:
- decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo:
- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. A także:
- orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r. (tzn. przyznające na stałe pierwszą, drugą lub trzecią grupę inwalidzką).
Dokumentów tych oczywiście nie należy dołączać do PIT-ów, trzeba jednak być przygotowanym do udokumentowania swojej niepełnosprawności podczas wizyty w urzędzie skarbowym związanej z otrzymaniem wezwania do złożenia wyjaśnień. 

Zgodnie z obowiązującym od 2004 r. brzmieniem art. 26 ust.1 pkt.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych. 
Rodzaje tych wydatków zostały szczegółowo podane w art. 26 ust. 7a ustawy, a poprzednio wymienione były w przepisach wykonawczych, co było dla nas pewnym utrudnieniem. 
W dalszej części niniejszego tekstu, poddamy je dokładnej analizie.
 
 Pamiętajmy, że odliczyć można wydatki tylko w tej części, jaka nie została sfinansowana (zrefundowana) ze środków:
	zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakładzie pracy,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Narodowego Funduszu Zdrowia, 
ani nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
 
W ramach ulgi rehabilitacyjnej są trzy rodzaje wydatków, które można odliczyć od dochodu i nie trzeba ich dokumentować. Są to: 
	wydatki na utrzymanie psa przewodnika; 

wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w celu odbycia koniecznych przejazdów osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi lecznicze, 
wydatki na opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej. 
(Będą omówione w pkt. 7, 8 i 14 poniższego zestawienia). Podlegają one odliczeniu w granicach limitu kwotowego wynoszącego 2280 zł rocznie. Pamiętajmy, że brak obowiązku dokumentowania wydatków podlegających odliczeniu nie oznacza, że możemy odliczyć kwotę, której faktycznie nie wydaliśmy. Na podatniku ciąży obowiązek uprawdopodobnienia (czytaj: przekonania urzędnika skarbowego), że wydatki te zostały, bądź mogły zostać poniesione. Wydatki, których wysokość nie jest limitowana, wymagają udokumentowania.
 
W przypadku, gdy zarówno podatnik, jak i jego małżonek są osobami niepełnosprawnymi, każdemu z nich odrębnie przysługuje odliczenie w granicach limitu 2280 zł wydatków na używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Ustawodawca nie zastrzegł tu, że limit ten jest łączny dla obojga małżonków.
 
Podwójny limit odliczenia nie przysługuje natomiast rodzicom będącym współwłaścicielami samochodu osobowego, którym dowożą, będące na ich utrzymaniu niepełnosprawne dziecko, na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

A teraz zajmijmy się już konkretnymi rodzajami wydatków na cele rehabilitacyjne, a jest ich w sumie 15. Wiele z nich może nasuwać wątpliwości.  

Za wydatki na cele rehabilitacyjne, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Ponieważ nie mamy już ulgi remontowo-budowlanej,  niektórzy podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi starają się tego rodzaju wydatki na remont domu czy mieszkania potraktować jako rzekomo związane z przystosowaniem do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie słuchajmy „porad” nieodpowiedzialnych kolegów i koleżanek, nie narażajmy się na sankcje karno-skarbowe, lecz postępujmy rozważnie! Nie zapominajmy też o tym, że musimy posiadać tytuł prawny do takiego lokalu!

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Trudno podać przykład zastosowania tej ulgi przez osoby niewidome nie posiadające dodatkowej niepełnosprawności, chociaż...przyciemnione szyby w przypadku osób cierpiących na światłowstręt, mogłyby chyba zostać uznane?

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Bądźmy wyjątkowo ostrożni w kwalifikowaniu do tej ulgi wydatków na zakup lub naprawę wszystkiego, co przy słabym wzroku lub jego braku ułatwia nam życie. Niektóre z tych urządzeń, jak np. magnetofon czy komputer, mogą być uznane przez fiskusa za sprzęt gospodarstwa domowego, a więc nie podlegający odliczeniu. Na stronie internetowej z poradami dla rozliczających się z fiskusem, przeczytałem stwierdzenie pochodzące od doradcy podatkowego, że o tym, co jest sprzętem rehabilitacyjnym, decyduje lekarz… 
Moim zdaniem, jest to nieuzasadniona nadinterpretacja opierająca się prawdopodobnie na przepisach wydanych jeszcze w 1974 roku przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie zasad zaopatrzenia ludności w sprzęt ortopedyczny i środki pomocowe. Przepisy te, wymieniające rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, przyznawanego z przydziału w zależności od dyspozycji lekarza określonej specjalności, mocno się zestarzały, choć wciąż obowiązują. Nie zawierają jednak (bo nie mogą zawierać) pełnego wykazu najrozmaitszego sprzętu służącego rehabilitacji, oferowanego obecnie na rynku, zmieniły się też warunki jego zakupu – osoba niepełnosprawna może nabyć teraz dowolny sprzęt bez przydziału i bez zaświadczenia lekarskiego, jeśli tylko ma na to pieniądze. Poza tym, kto miałby decydować o tym, co jest sprzętem rehabilitacyjnym, a co sprzętem ułatwiającym życie osobie niepełnosprawnej? Niestety, autorka przytoczonego stwierdzenia, odwołującego się do opinii lekarzy specjalistów – nie udzieliła odpowiedzi na moje zapytanie. Z drugiej strony – pojęcie „sprzętu gospodarstwa domowego” jest niebezpiecznie szerokie i nie ma tu znaczenia fakt, że sprzęt taki jest używany wyłącznie przez osobę niepełnosprawną, np. dlatego, że mieszka ona samotnie. Chodzi o to, że sprzęty takie jak: wieża stereo, pralka, lodówka, kuchenka a nawet komputer w wersji podstawowej tj. bez specjalistycznego oprogramowania i akcesoriów – należą do ogólnie pojętego gospodarstwa domowego, nawet, jeśli posiadają specjalne przystosowanie czy ułatwienia, np. fabryczne naklejki z opisem funkcji w brajlu, ponieważ sprzęt taki służy lub służyłby wszystkim domownikom. Bądźmy więc ostrożni i nie działajmy pochopnie! 
Nie bez znaczenia jest także to, jak w treści orzeczenia określona została przyczyna niepełnosprawności. Jeśli tylko z powodu stanu narządu wzroku, a podatnik jest np. dodatkowo chory na cukrzycę, to zakup glukometru również może nie być uznany jako tytuł do odliczenia! Nie wystarczy tu być osobą niepełnosprawną, zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu na temat powyższej ulgi, zakup lub naprawa musi dotyczyć urządzenia zaspokajającego nasze potrzeby wynikające z niepełnosprawności, a więc muszą być z nią powiązane!

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

5) odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych.

Najczęściej jeździmy na turnusy rehabilitacyjne korzystając z dofinansowania ze środków publicznych, przyznanego przez MOPS lub PCPR. Pamiętajmy wtedy o tym, że odliczyć od dochodu możemy tylko część, stanowiącą naszą odpłatność, a nie całą kwotę z faktury! Wielkości te, bywają niejednokrotnie wyszczególnione na fakturze. Proszę też pamiętać, że nie każdy ma prawo do wystawienia rachunku (faktury) za udział w turnusie rehabilitacyjnym. Może to zrobić tylko organizator wpisany do rejestru jednostek uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Urząd skarbowy zawsze może to łatwo sprawdzić! 

6) odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Tu sprawa jest jasna! Przebywając w sanatorium, gdzie obowiązuje nas wniesienie opłaty za pobyt w zależności od standardu pokoju, zawsze bieżmy fakturę! Jeśli chodzi o odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, to proszę zwrócić uwagę, że nie ma tu określenia „niezbędne”, z czego należy wnosić, że nie muszą być zlecone przez lekarza. Z treści przepisu nie wynika też, żeby chodziło tu o zabiegi przeprowadzane w wymienionych wcześniej placówkach sanatoryjnych, rehabilitacyjnych czy opiekuńczych (dodatkowo wykupione), a zatem mogą to być wszelkie, odpłatne zabiegi rehabilitacyjne np. w gabinetach odnowy biologicznej, trzeba tylko pamiętać, że nie każdy zabieg da się określić mianem „rehabilitacyjnego”. Nie będzie nim na pewno przyklejanie tipsów, modne ostatnio u pań. 

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Jest to chyba najbardziej popularna ulga wśród osób niewidomych i słabowidzących i zarazem ulga, na której najłatwiej można się „wyłożyć”. Kilka lat temu zapadł niekorzystny wyrok NSA w sprawie osoby niewidomej, która odliczywszy sobie powyższą ulgę, nie potrafiła wykazać, że opłacany przewodnik był jej w ogóle potrzebny. Zdaniem sądu, podatnik nie musi udokumentować kosztów związanych z opłaceniem przewodnika, jednak na podatniku spoczywa ciężar dowodowy uprawdopodobnienia, że z takiego przewodnika korzystał. Jest to okoliczność dająca obydwu stronom, tj. podatnikowi i fiskusowi pole do luźnych interpretacji, jednak pamiętajmy, że podatnik jest tu w znacznie trudniejszej i mniej wygodnej sytuacji. Urzędy skarbowe nie mogą żądać udokumentowania poniesionych wydatków, ale mogą np. poprosić o podanie personaliów domniemanych przewodników, których z kolei my wcale nie musimy znać ani pamiętać. Opłaconym przewodnikiem może być osoba przypadkowo spotkana na ulicy lub taksówkarz. Zdarzają się też zabawne sytuacje, kiedy niewidomy, nie bawiąc się w ceregiele, wyznaje urzędnikowi, że zastosował wspomnianą ulgę, bo tak mu poradzono w Związku (!). Jeśli więc nie jesteśmy osobami gotowymi do poddania się „przesłuchaniu” i odpowiedzi na podchwytliwe pytania, to lepiej zapomnijmy o tej uldze!

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt. 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Wydatki do tej ulgi również nie wymagają udokumentowania, jednak nie każdy pies, to teoretyczny przewodnik, nawet, jeśli to wyjątkowo zmyślna, posłuszna i dobrze ułożona bestia. Konieczny jest certyfikat, jaki pies przewodnik otrzymuje po zdaniu stosownych egzaminów. Utrzymanie psa kosztuje w ciągu roku i tak więcej, niż wynosi limit odliczenia, więc tu przynajmniej, nikt nie może mieć wątpliwości. 

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

10) opłacenie tłumacza języka migowego.

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Jak widać nie wszyscy prawnicy byli w szkole orłami z języka polskiego, trzeba więc wyjaśnić, że nie chodzi tu o niepełnosprawnych młodych rodziców posyłających swe dzieci na kolonie, lecz o to, że dzieci nie mogą mieć więcej niż 25 lat.

Nie każdy z nas wie o tym, że wysyłając dziecko na kolonie lub obóz, można odpłatność za tę usługę uwzględnić w uldze rehabilitacyjnej. Warunkiem jest jednak to, że przynajmniej jedna z tych osób tj. rodzic lub dziecko, musi być osobą niepełnosprawną. 

12) leki - w wysokości stanowiącej różnice pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą 100 zł, wydatkowanymi w danym miesiącu na zakup leków, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). 

Pewnie niewielu z nas korzysta z tej ulgi, gdyż jest ona adresowana do osób niepełnosprawnych, które są nie tylko bardzo chore, ale i dość zamożne, skoro mogą sobie pozwolić na zakup leków w kwocie powyżej 100 złotych w miesiącu. Ulga działa tylko wtedy, gdy w danym miesiącu wydamy na leki więcej niż sto złotych, ponieważ odliczeniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Jak obliczyć kwotę do ulgi? Najpierw zbierzmy rachunki z aptek wystawione na nasze nazwisko i posegregujmy je według miesięcy wystawienia. Jeśli łączny koszt zakupów w danym miesiącu był niższy od 100 złotych, to rachunków z tego miesiąca w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Jeśli był wyższy, to nadwyżkę ponad 100 złotych  zapisujemy w pamięci i przechodzimy do rachunków z kolejnego miesiąca. Nadwyżki ponad 100 złotych z poszczególnych miesięcy sumujemy i to jest kwota ulgi do odliczenia. Warto o tym pamiętać, będąc osobą przewlekle chorą, zmuszoną do stałego przyjmowania drogich leków, że lepiej jest (z punktu widzenia opłacalności ulgi) zainwestować jednorazowo większą kwotę i zrobić sobie zapas tych leków, niż rozkładać koszty ich zakupu w dłuższym okresie. Trzeba też pamiętać, że chodzi tu wyłącznie o leki przepisane przez lekarza.

13) odpłatny, konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, a w przypadku osób z orzeczoną I lub II grupą inwalidzką albo odpowiadającym temu orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – także innym, odpłatnym środkiem transportu np. taksówką.

Odliczenie to nie jest limitowane, ale wymaga udokumentowania rachunkami. Proszę też zwrócić uwagę na komentarz w następnym punkcie.

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie do 2280 zł w roku podatkowym. 

Odliczenie to nie wymaga udokumentowania, a jednak proszę zwrócić uwagę na dwa określenia, które są niczym pułapki zastawione na nieostrożnego, tzn. nieuważnego podatnika. Chodzi o stwierdzenia: „konieczny dojazd” oraz „niezbędne zabiegi”. Określenia te pojawiają się także w pkt. 13, gdzie przewóz był odpłatny, a przez to wymagający udokumentowania. To chyba jasne, że urzędnik chcący zakwestionować prawo do powyższej ulgi, będzie wykazywał, że przejazd odpłatnym środkiem transportu lub prywatnym samochodem nie był wcale taki „konieczny”, np. w sytuacji, gdy nie jesteśmy osobami niesprawnymi ruchowo, a zabiegi odbywały się niedaleko miejsca zamieszkania lub w obrębie tej samej miejscowości, w której funkcjonuje komunikacja miejska. Jak przekonać fiskusa, że transport samochodowy był konieczny? To już jest problem podatnika! Poza tym zabiegi te muszą być „niezbędne”, a o tym, rzecz jasna, nie decyduje ani urzędnik ani podatnik, lecz właściwy lekarz, który te zabiegi zlecił, i którego zaświadczenie może okazać się potrzebne..

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
a) turnusie rehabilitacyjnym,
b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
c) koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

Pamiętając o rachunkach potrzebnych do ulg wymienionych w pkt. 5 i 6, pamiętajmy też o tym, żeby zachować bilety na przejazd do tych ośrodków! A co z biletem dla przewodnika, z którym jechaliśmy na turnus? Oczywiście takiego biletu nie dołączamy, ponieważ jego koszt mieści się w zakresie ulgi na opłacenie przewodnika, a tej nie trzeba udokumentowywać, choć może bilet taki warto zachować, jako jeden z pomocniczych, choć nie obligatoryjnych, dowodów służących wykazaniu, że korzystaliśmy w danym roku podatkowym z opieki przewodnika 
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powrót do spisu treści

b/ ulga na dzieci

W rozliczeniu za 2008 rok można odliczyć od podatku ulgę z tytułu wychowywania dzieci w wysokości 1173,70 zł na każde dziecko (w rozliczeniu za rok 2007 można było odliczyć 1145,08 zł). Jest to wyjątkowo atrakcyjna ulga, gdyż odlicza się ją nie od podstawy opodatkowania, lecz od podatku należnego, oznacza więc „żywą gotówkę”, jaką dostaniemy z urzędu tytułem nadpłaty podatku. Wprowadzenie tej ulgi oznacza, że u każdego podatnika wychowującego dziecko – wystąpi nadpłata podatku, którą będzie mógł odzyskać. Problem jest tylko taki, że trzeba mieć z czego ją odpisać, a odlicza się ją od podatku należnego, tj. tego, jaki powstanie po odliczeniu wszystkich wcześniejszych ulg (w tym także wydatków na cele rehabilitacyjne, które odliczaliśmy od podstawy opodatkowania, a więc jeszcze przed obliczeniem podatku). Złośliwi twierdzą, że może i jest to ulga prorodzinna, premiująca wielodzietność, ale żeby móc odliczyć od podatku po 1173,70 złotych za każde dziecko, trzeba mieć spory podatek, czyli być rodziną o dużych dochodach, a czy wiele jest rodzin wielodzietnych o dużych dochodach? Odłóżmy jednak na bok złośliwości, bo tu się mówi o pieniądzach, czyli sprawach poważnych!
 
Wysokość ulgi

Ulga ta polega na obniżeniu podatku o kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej. Oznacza to, że w zeznaniu składanym za 2008 rok można odliczyć od podatku 1173,70 zł na każde dziecko (2 x 586,85 zł). Prawo do odliczenia ulgi nie zostało uzależnione, ani od liczby wychowywanych dzieci, ani od wysokości osiąganego dochodu.
 
Przykład
Pani Kowalska wychowuje troje małoletnich dzieci, więc rozliczając się za 2008 rok, może odliczyć od swojego podatku aż 3521,10 zł.

Kto ma prawo do ulgi?

Ulga przysługuje wyłącznie z tytułu wychowywania dzieci własnych bądź przysposobionych (adoptowanych). Mogą z niej zatem skorzystać wyłącznie rodzice bądź rodzice adopcyjni.  W rozliczeniu za 2008 r. nie mają do niej nadal prawa rodziny zastępcze oraz opiekunowie prawni dzieci, których nie adoptowali (np. członkowie rodziny opiekujący się dziećmi po śmierci ich rodziców – dziadkowie, ciotki, wujowie itd.). Zmieni się to dopiero przy rozliczaniu dochodów roku 2009.
Ulga na dzieci dotyczy łącznie obojga rodziców. Skorzystanie z niej nie zostało jednak uzależnione od pozostawania w związku małżeńskim. Możemy z niej zatem skorzystać również wtedy, gdy nie mamy ślubu z drugim rodzicem dziecka, ale faktycznie razem mieszkamy i wychowujemy dziecko.
Wyjątkiem od reguły wspólnego korzystania z ulgi przez oboje rodziców jest orzeczenie ich rozwodu bądź pozostawanie w sądownie stwierdzonej separacji. Wówczas odliczenie przysługuje temu z rodziców, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. W przypadku zamieszkiwania dzieci w trakcie roku u każdego z rodziców muszą oni „podzielić się” ulgą. Każde z nich ustali wysokość przysługującego mu odliczenia mnożąc liczbę miesięcy pobytu dzieci u siebie przez 1/12 kwoty ulgi. Uwaga! Jeśli jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko, lecz z nim nie mieszka, nie może skorzystać z ulgi! To jest ulga z tytułu wychowywania dziecka, a nie z tytułu ponoszenia kosztów jego utrzymania, a zatem prawo do niej ma ten z rodziców, który mieszka z dzieckiem.

Warunki odliczenia

Z ulgi możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek na zasadach ogólnych, rozliczając się według skali podatkowej. Nie możemy jej uwzględnić, rozliczając dochody opodatkowane w sposób uproszczony - stawką liniową, ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartą podatkową. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, gdy oprócz tych dochodów osiągniemy dodatkowo dochody objęte ogólną skalą podatkową. Wówczas ulgę wykorzystamy, rozliczając się z tych właśnie dochodów na PIT-36 bądź PIT-37.
Kwotę ulgi możemy odliczyć tylko od swojego podatku, bądź też również od podatku naszego współmałżonka (drugiego rodzica). Proporcję, w jakiej korzystamy z odliczenia, ustalamy sami – ustawodawca w tym zakresie niczego nam nie narzuca.
 
Na jakie dzieci przysługuje ulga?

Nie każde dziecko daje nam możliwość skorzystania z tego odpisu podatkowego. Krąg dzieci „objętych” ulgą został wskazany w ustawie. Mogą to być dzieci:
1/ małoletnie,
2/ bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (chodzi o dzieci niepełnosprawne),
3/ do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. 
Odliczenie przysługuje rodzicom, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przekraczających kwotę 3088,86 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej i dochodów zwolnionych z podatku.

Zmieniona, w stosunku do 2007 r. w wyniku ostatniej nowelizacji przepisów, definicja, ma zastosowanie do rozliczenia za 2008 r. Tym samym pozwala więc już bez żadnych wątpliwości skorzystać z ulgi prorodzinnej, przy spełnieniu pozostałych warunków, także rodzicom dzieci studiujących za granicą. Prawa do ulgi w rozliczeniu za 2008 r. nie pozbawia także otrzymywanie przez dziecko – zgodnie z odrębnymi przepisami - dodatku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej.
 
Jeszcze o dochodach dzieci

Katalog dochodów wolnych od podatku wylicza art. 21 ustawy. Dzieci najczęściej otrzymują stypendia (naukowe, socjalne), alimenty, zasiłki, nagrody w konkursach szkolnych.  Dochody te, jako korzystające ze zwolnienia z opodatkowania, nie mają wpływu na prawo rodziców do ulgi prorodzinnej. Dochody z pracy (w tym pracy za granicą), czy umów cywilnoprawnych, uzyskane przez dziecko, są natomiast dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc ich wysokość ma istotne znaczenie dla prawa rodziców do zastosowania ulgi. Dochodów dziecka z pracy za granicą nie bierze się pod uwagę jedynie wówczas, gdy umowa między Polską a tym krajem zwalnia je z opodatkowania w Polsce. A co będzie, jeśli dziecko osiągnie dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w kwocie wyższej niż 3088,86 zł? W takim przypadku dziecko będące osobą pełnoletnią, rozlicza się z fiskusem samodzielnie jako podatnik zobowiązany do złożenia zeznania, natomiast dochody małoletniego dziecka dolicza się do zeznania rodzica lub obojga rodziców rozliczających się razem, na ogólnych zasadach, natomiast ulga, niestety, nie przysługuje.
 
Nie trzeba wychowywać cały rok

Przepisy ustawy nie zawierają warunku, przyznającego prawo do ulgi jedynie tym podatnikom, którzy wychowywali dzieci przez cały rok podatkowy. Z ulgi tej, w pełnej wysokości, może więc skorzystać także podatnik, którego dziecko w 2008 roku ukończyło 25 rok życia, a także ten, u którego dziecko w 2008 roku przyszło na świat, nawet 31 grudnia. Zmieni się to dopiero w rozliczeniu za 2009 rok.
 
Gdzie wpisać ulgę

Jeśli rozliczamy się samodzielnie, to kwotę odliczenia wykażemy w PIT-36 bądź PIT-37 i dodatkowo w części C załącznika PIT-O. W rozliczeniu dochodów za rok 2008 podatnicy korzystający z ulgi na dzieci nie mają obowiązku wypełniania części E formularza PIT-O.

Jeśli nie rozliczamy się samodzielnie, lecz za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy), 
to on uwzględni kwotę przysługującego nam odliczenia w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40). W tym celu musimy spełnić określone warunki:
1) przed dniem 10 stycznia 2009 r. musimy złożyć płatnikowi specjalne oświadczenie na formularzu PIT-12 o spełnianiu warunków do rozliczenia przez płatnika;
2) dodatkowo musimy złożyć oświadczenie (odrębne od PIT-12), w którym stwierdzimy, że spełniamy warunki do skorzystania z ulgi, wskażemy liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie, oraz podamy kwotę odliczenia obliczoną zgodnie z przepisami. W przypadku samodzielnego rozliczania się z fiskusem, nie musimy składać u płatnika żadnych oświadczeń. 

Pamiętajmy, że urząd ma prawo zweryfikować nasze odliczenie, sprawdzając, czy rzeczywiście mamy do niego prawo. Może wezwać nas do udzielenia wyjaśnień, zwrócić się do odpowiednich urzędów administracji bądź sądów o dokumenty poświadczające sytuację rodzinną oraz liczbę wychowywanych dzieci. Gdy mamy w domu studiujące dziecko, pewnie potrzebne będzie w takim przypadku okazanie zaświadczenia z uczelni. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.

źródło: www.wieszjak.pl
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8. Zasady prenumeraty

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

czytany głosem syntetycznym, nagranym 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 (format RTF), dostarczanym 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", 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. 

powrót do spisu treści


