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Co nas czeka
w Nowym Roku?
Rok 2021 upłynie pod znakiem
kontynuacji walki z pandemią COVID-19. Ogólnoświatowa akcja
szczepień, która właśnie się rozpoczęła, powinna za kilka miesięcy spowodować normalizację sytuacji społecznej.
Nim to nastąpi, przez najbliższe miesiące będziemy w największym, po zakończeniu transformacji ustrojowej, kryzysie gospodarczym. Rząd wprowadził nowe podatki. Droższe będą soki i napoje
słodkie. Ustawa o podatku cukrowym wprowadza opłaty stałą
i zmienną. Opłata stała to 50 gr za
litr napoju z dodatkiem cukru lub
substancji słodzącej i 10 gr za litr
napoju z dodatkiem substancji
aktywnej (kofeina lub tauryna),
opłata zmienna to 5 gr za każdy
gram cukru powyżej 5 gram na
100 ml w przeliczeniu na litr napoju.
Podatek od „małpek” - czyli
droższy alkohol wysokoprocentowy
w butelkach o pojemności 300 ml,
uderzy w drobnych koneserów trunków. To będzie dodatkowe 25 zł od
litra stuprocentowego alkoholu
sprzedawanego w opakowaniach
o objętości do 300 ml. Da to 1 zł
podatku od 100 ml „małpki” i 2 zł od
200 ml „małpki” wódki. Nie jest to
jednak towar pierwszej potrzeby.
Od nowego roku spółki komandytowe staną się podatnikami CIT, co ma uszczelnić system
podatkowy. Z kolei podatek od
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deszczu będzie obowiązywał
właścicieli
nieruchomości, którzy
zapłacą go w zależności od
powierzchni
oraz urządzeń do magazynowania
wody.
Podniesiony zostanie o 5 zł górny próg podatku od psa (do
130,30 zł rocznie za jednego
psa). Ekologiczne podatki będą
dotyczyły węgla oraz plastiku
(od recyklingu). Wspomożemy
media publiczne wyższą stawką
abonamentu RTV.
Opłata „mocowa” od 2021 r.
będzie nową pozycją w rachunku
za energię elektryczną. Ustawa
o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzi podatek od handlu:
0,8 proc. od przychodu między 17
mln zł a 170 mln zł i 1,4 proc. od
przychodu powyżej 170 mln zł
miesięcznie. Pieczywo, paliwo,
prąd, konta w banku – to tylko niektóre produkty i usługi, które mogą
podrożeć w 2021 roku. Do tego
dochodzą nowe podatki i wzrost
dotychczasowych danin. Jednak
w najbliższych miesiącach spodziewane są także obniżki.
Wyższe mogą być też podatki
od nieruchomości, ustalane na
podstawie stawek maksymalnych
resortu finansów. Podatek od budynków mieszkalnych ma wynieść
maksymalnie 0,85 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej (obecnie
0,81 zł). Granica podatku od bu-

dynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
osiągnie poziom 24,84 zł od 1 m
kw (obecnie 23,90 zł).
Niektóre produkty i usługi potanieją w stosunku do mijającego
roku. Spodziewany jest niewielki
spadek cen mięsa wieprzowego,
jabłek i ziemniaków. Rachunki za
gaz spadną o 4,5 proc. Kurs złotego też zapowiada się na stabilny. Na razie nie ma mowy o wyższej kwocie wolnej od podatku.
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej
niż w minionym roku. Minimalna
stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych
wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto.
Płaca minimalna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego
na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W stosunku do 2020 r. jest
wyższa o 7,7 proc. W związku
z tym, że w ramach prac Rady
Dialogu Społecznego nie udało się
dojść do porozumienia ws. płacy
minimalnej w 2021 r., jej wysokość
ustalił w rozporządzeniu rząd.
www.solidarnosc.org.pl
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Anna Osińska - wspomnienie

Mecenas Anna Osińska urodziła się 19 czerwca 1951 roku.
Z zawodu była prawnikiem. Miała
ogromne doświadczenie zawodowe. Specjalizowała się w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, problematyki rynku pracy, a także
aktywizacji i rozwoju przedsiębiorczości.
Przez ponad 20 lat wspierała
pomocą
i
doświadczeniem
związkowców z Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Ponadto współpracowała
z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.
Panią Annę Osińską zapamiętamy jako osobę niezwykle
kompetentną.
Wspomagała
swoją wiedzą Zarząd Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
Solidarność, a w ramach poradnictwa prawnego udzielała
bezpłatnych porad członkom
NSZZ Solidarność. Mecenas
Osińska była profesjonalistką,
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która z ogromnym zaangażowaniem wykonywała swoje obowiązki. Nigdy nie odmawiała
pomocy, a przy tym była niezwykle skuteczna, o czym
świadczy szereg rozwiązanych
przez nią spraw.
Ukończyła szkolenia organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Instytut Psychologii Zdrowia z tematyki przeciw-

działania przemocy w rodzinie
i wiedzy o problemach alkoholowych.
W latach 1999-2002 była
członkiem Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W latach 20022005 udzielała porad osobom
uzależnionym
i
rodzinom
współuzależnionych od alkoholu w Stowarzyszeniu „Trzeźwe
Życie”.
W
latach
2010-2011
w Ośrodku Leczenia Uzależnień udzielała porad prawnych
osobom
doświadczającym
przemocy w rodzinie. 10 września 2020 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Wszyscy, którzy mieli okazję
współpracować z Panią Mecenas przyznają, że wspaniale
łączyła wiedzę i kompetencje
z otwartością oraz serdecznością.
Zmarła, po długiej chorobie,
1 stycznia 2021 r., pozostawiając nas w przekonaniu, że oto
kolejne życie zgasło zbyt wcześnie….
Prezydium
Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci

śp. ANNY OSIŃSKIEJ
wieloletniego Radcy Prawnego
w Regionie Środkowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność”

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie Zmarłej
składają
Przewodniczący Marian Król,
współpracownicy i związkowcy
z Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
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Zmarła Barbara Bogdańska
- człowiek Solidarności i wybitny lekarz
Barbara Bogdańska urodziła
się 8 marca 1938 r. Była lekarzem o specjalizacji kardiologicznej.
Od 1980 roku zaangażowana
w działalność NSZZ Solidarność,
była założycielką związku w tamtym okresie.
Ci, którym dane było poznać
dr Bogdańską mówili o niej
Człowiek-Serce, zawsze bardziej zajęta problemami i potrzebami innych niż swoimi.
Miałą duszę społecznika. Działała oczywiście w NSZZ Solidarność w Regionie ŚrodkowoWschodnim, w latach 20062014 była członkiem Zarządu
Regionu, z kolei w latach 20102018 została wybrana delegatem na Walne Zebranie Delegatów
Regionu
ŚrodkowoWschodniego. Oprócz tego
przez szereg lat była przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
Ponadto Barbara Bogdańska
była członkiem Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego
w Lublinie z ramienia NSZZ Solidarność. Przewodniczyła stałemu zespołowi roboczemu ds.
ochrony
zdrowia.
Aktywnie
uczestniczyła w obradach przedstawiając wiele propozycji rozwiązań. Podejmowała szereg
inicjatyw prospołecznych, mających na celu obronę praw i interesów pracowników ochrony
zdrowia, a także pacjentów.
Działania przez nią podejmowane pozwalały na formułowanie
rozwiązań ważnych dla ochrony
zdrowia na Lubelszczyźnie oraz
łagodzenie pojawiających się
konfliktów społecznych w tym
obszarze. Szczególną troską
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Barbary Bogdańskiej cieszyły się
zagadnienia
związane
z zabezpieczeniem świadczeń
zdrowotnych w województwie
lubelskim, w szczególności z mechanizmem ich finansowania,
przekształcenia szpitali z poszanowaniem praw pracowników.
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda uhonorował Barbarę Bogdańską Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Docenione zostały jej
wybitne zasługi w działalności na
rzecz budowania dialogu społecznego, zaangażowania na
rzecz poprawy systemu ochrony
zdrowia województwa lubelskiego.
Można długo wymieniać zasługi i dokonania Pani Barbary,
zarówno na gruncie zawodo-

wym, jak i społecznym. Warto
nadmienić, że przez lata pełniła
funkcję kierownika Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej przy
Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie,
była także członkiem Zarządu Lubelskiego Oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
W 2003 roku społeczność Lublina uhonorowała Barbarę Bogdańską tytułem Lublinianki Roku.
Wspominając osobę Pani Basi
mamy przed oczyma człowieka,
który prawdziwie realizował przykazanie „kochaj bliźniego swego”.
Odeszła, po długiej i ciężkiej
chorobie, 6 stycznia 2021 r.
Prezydium
Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie

śp. BARBARY BOGDAŃSKIEJ
zasłużonej działaczki i członka Zarządu Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Koledzy i Koleżanki
z Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP
ZOZ w Lublinie

składają
Przewodniczący Marian Król
i związkowcy z Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność”

składają
serdeczne wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie

śp. BARBARY BOGDAŃSKIEJ
wieloletniej Przewodniczącej
Komisji Zakładowej

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. BARBARY BOGDAŃSKIEJ
założycielki NSZZ „Solidarność”
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie,
członka Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłej
składają
Koleżanki i Koledzy
z Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Swoją postawą i zaangażowaniem
w pomoc niesioną pracownikom,
pozostaje wzorem do naśladowania
w działalności związkowej.
Również aktywnie uczestnicząc
w rozwiązywaniu problemów,
trapiących Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, na pierwszym miejscu
stawiała pracownika i ochronę
jego sytuacji zawodowej.
Dziękując za wkład
śp. Barbary Bogdańskiej
w pracę związkową w naszym Szpitalu
pozostajemy w modlitwie.

OGŁOSZENIE!!!
CZAS SOLIDARNOŚCI
Serdecznie zapraszamy do współpracy z redakcją naszego miesięcznika!
Macie ciekawy temat? Chcecie podzielić się swoimi zainteresowaniami?
Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: czassolidarnosci@gmail.com
biuletynzr@gmail.com
lub pod nr tel.: 81 532 08 11 wew. 34
Czekamy właśnie na Twoją historię!!!
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