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W numerze:
-Posiedzenie Komisji Podzakładowej Oddziału Gorzów Wlkp.

CięŜki rok dla Energetyki
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ Solidarność
Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ „S”

Spotkania Opłatkowe

Delegaci SKE NSZZ Solidarność na sali obrad.

Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji NSZZ „S” Enea
Walne Zebranie Delegatów Sekcji

Krajowej Energetyki NSZZ
„Solidarność” zobowiązuje Komitet Strajkowy SKE do przygotowania strajku generalnego. Do
koordynowania działań WZD
upowaŜnia Komitet Strajkowy
Relacja z WZD SKE na stronie 4
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(Ciąg dalszy ze strony 1)

Kalendarium-Czyli :co ?,gdzie?, kiedy?

JuŜ po raz ostatni w 2008 na swoim posiedzeniu spotkali się przedstawiciele Komisji Podzakładowej Naszego Oddziału. Po przyjęciu protokołu z ostatniego
zebrania członkowie komisji wysłuchali sprawozdania z działalności złoŜonego przez K.Gonerskiego.
Następnie przyjęli w szeregi naszej organizacji następne 3 osoby oraz dyskutowali na temat imprez ,
które chcielibyśmy zorganizować w 2009 r. Po roboczej części posiedzenia członkowie KP oraz zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnym spotkaniu
opłatkowym.

Spotkanie opłatkowe z bp A. Dyczkowskim

18.12.2008-Spotkanie Opłatkowe w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wspólnota Duszpasterstwa Gorzowskich Energetyków „NAZARET”
juŜ po raz dziesiąty zorganizowała spotkanie opłatkowe w ,którym uczestniczył bp Adam Dyczkowski.
śyczenia opłatek oraz wspólne śpiewanie kolęd
wprowadziły uczestników w świąteczną atmosferę.

Spotkanie opłatkowe KP NSZZ „S” Gorzów Wlkp.

Były Ŝyczenia , opłatek oraz wspólny śpiew kolęd.
Spotkanie opłatkowe było równieŜ okazją do poŜegnania kol. Jolanty RóŜańskiej (na zdjęciach obok),
która w grudniu odeszła na
zasłuŜoną emeryturę. KoleŜance Jolancie Ŝyczymy
wszystkiego najlepszego na
nowej drodze Ŝycia oraz zachęcamy do działalności w
Opłatek plus Ŝyczenia
29.12.2008 Posiedzenie KP NSZZ Solidarność Enea
naszym coraz większym kole
Rencistów i Emerytów.
Oddział Gorzów Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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my emerytów do odwiedzin i do działalności w co(Ciąg dalszy ze strony 2)
9.01.2009 Nowy emeryt raz większym oraz coraz pręŜniej działającym kole
Zdzisław Byczkowski.
Rencistów i Emerytów, które działa przy naszej or(na zdjęciu obok)
ganizacji.
W spółce Energotrans
doczekał się swojej zasłuŜonej emerytury kolega
Zdzisław Byczkowski .W
poŜegnaniu kolegi uczestniczyli przełoŜeni , koleŜanki i koledzy z pracy.
Oczywiście w tak doniosłym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela związku do którego kolega Zdzisław naleŜy.
Były wspomnienia , Ŝyczenia, prezenty, kawa, ciasto i miła atmosfera.
Uczestnicy poŜegnania Kolegi Tadeusz Skwarka

22.01.2009-W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się byli pracownicy energetyki zrzeszeni w Kole Rencistów i Emerytów działającym przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wlkp.

PoŜegnanie Kolegi Zdzisława Byczkowskiego

Koledze Zdzisławowi Ŝyczymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝycia i zachęcamy do odwiedzin i działalności w Kole Rencistów i Emerytów.
Członkowie Koła Rencistów i Emerytów

14.01.2009-Nowy emeryt Okazją do spotkania był tradycyjny opłatek. Były :
Tadeusz Skwarek.( zdję- wspomnienia, słodkości, Ŝyczenia oraz sympatyczna
atmosfera. Honorowym gościem spotkania był Święcie obok)
Do szczęśliwców ,którzy ty Mikołaj ,który obdarował wszystkich zebranych
prezentami.
doczekali emerytury w
Enei dołączył kolega Tadeusz Skwarek z Biura
Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp.W uroczystym
poŜegnaniu uczestniczyli
przedstawiciele: dyrekcji,
kierownictwa oraz koleŜanki i koledzy z pracy i związku. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Były Ŝyczenia ,prezenty,
kawa oraz pyszne ciasto. Koledze Tadeuszowi z okazji przejścia na zasłuŜoną emeryturę składamy ŜyCzłonkowie KR i E , z aparatem Czesław Markiewicz znany ze
czenia wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝy- stałej rubryki „ Z archiwum Czesława M.”
cia jaką na pewno jest emerytura. Zawsze zachęca(Ciąg dalszy na stronie 4)

(Ciąg dalszy ze strony 3)
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2.02.2009-Posiedzenie MK NSZZ Solidarność .
23.01.2009- Zmarła W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
Helena Ignaczak.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28
stycznia na cmentarzu
komunalnym przy
ulicy świrowej w Gorzowie Wlkp. W pogrzebie uczestniczyła
liczna reprezentacja
byłych współpracowników oraz przedstawiciele
KP NSZZ Solidarność
O/Gorzów
Wlkp wraz z Pocztem
Sztandarowym.. Po raz kolejny cisną się na usta słowa
Świętego Pawła.„Chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłoŜono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan"

29.01.2009- WZD SKE NSZZ Solidarność

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania członkowie MK
zajmowali się następującymi tematami:
-Zapowiedzi Zarządu na temat działań oszczędnościowych w
Operatorze. Omawiano działania związku w obronie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zawartych porozumień.
-Przygotowanie do negocjacji płacowych-wytyczne dla negocjatorów.
-Prawa do akcji pracowniczych w świetle nowelizacji ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji
-Komisje Pojednawcze-koniec kadencji –ze strony NSZZ Solidarność zostaną przedstawione te same osoby na następną kadencję.
-Sprawy socjalne-Plan działalności socjalnej na 2009 r. oraz
wynegocjowanie limitu skierowań do Sanatorium Energetyk na
2009r.
-Omówiono sprawę podpisania zmian do Struktury Organizacyjnej Operatora z 10.12.2008 –przedstawiono zdanie odrębne
4 przewodniczących Komisji Podzakładowych .
-Ustalono zasady podpisywania pism i dokumentów w imieniu
Komisji Międzyzakładowej.
-Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność zdali relację z ostatniego zjazdu oraz
zapoznali członków MK z uchwałami i stanowiskami przyjętymi na WZD
-Ubezpieczenia pracownicze –przedstawiono ofertę firmy LUX
- MED.

Delegaci z całego kraju spotkali się w Cieszynie Drawskim na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ Solidarność. Zebrani wysłuchali sprawozdań złoŜonych przez Przewodniczącą, Skarbnika,
oraz Komisje Rewizyjną. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał gość zjazdu Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki-Kazimierz Grajcarek.
Następnie przedstawiciele poszczególnych grup zdali relacje o sytuacji w grupach energetycznych po narzuceniu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bardzo niekorzystnych taryf na obrót i dystrybucję. Podjęte działania
przez niektóre Zarządy próbujące kosztem pracowników
zminimalizować straty wynikające z niekorzystnych taryf
spotkają się z ostrą reakcją związku. Delegaci zobowiązali Radę Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność
i Komitet Strajkowy do koordynowania ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej do strajku generalnego włącznie. Następnie delegaci dokonali zmian w regulaminie
SKE .Zmiany zobowiązują Komisje wchodzące w skład
Członkowie KM na sali obrad
SKE do realizacji uchwał podjętych przez Radę SKE.
Więcej informacji na www.solidarnosc.gorzow.enea.pl- 4.02.2009-O płacach z Zarządami Enea S.A. i
Menu-Aklualności.
Enea Operator. W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea by rozpocząć negocjacje mające na celu ustalenie polityki płacowej na 2009 rok. Zarządy poinformowały o niekorzystnych taryfach narzuconych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , zaapelowały do przedstawicieli związków zawodowych o zrozumienie sytuacji i zaproponowały zamroŜenie budŜetów
ubiegłorocznych i ograniczenie niektórych świadczeń
wynikających z ZUZP. Strona społeczna nie przyjęła argumentacji Zarządów tym bardziej ,Ŝe Zarządy korzystając z „Ustawy kominowej” same dostały o stycznia podwyŜkę w wysokości ponad 6 procent. Związki zaprotestowały teŜ przeciwko odwołaniu członka Rady Nadzorczej
wybranego przez załogę w ELKO. Ustalono termin następnych negocjacji na 10 lutego 2009.
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za rok podatkowy.
Podatki 2009
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycz- Wysokość minimalnego wynagrodzenia
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gosp.
nych w 2009 r.
1 stycznia 2009 r. weszły w Ŝycie przepisy znoweli- ustaliła wysokość minimalnej pensji w 2009 od dnia
1 stycznia 2009 r. na poziomie 1276 zł
zowanej ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Stawki oraz progi podatkowe
W stosunku do 2008 r. zmianie uległy stawki oraz
progi podatkowe. I tak w 2008 r. były trzy stawki
podatkowe: 19,30,40 proc. natomiast od 1 stycznia
2009 r. obowiązującymi są stawki 18 oraz 32 proc.
Zmianie uległy równieŜ progi podatkowe.
Skala podatku dochodowego na 2009r.
Podstawa obliczenia podatku w złotych:
Dochód do 85.528-podatek=18% minus kwota
556,02 zł
Dochód powyŜej 85.528-podatek=14,839,02 zł
+32% nadwyŜki ponad 85.528
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych brzmieniu nadanym przez art.1pkt28lit.A)w związku z art. 22 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oz mianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217,
poz.1588).
Koszty uzyskania przychodu
W 2009 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu
stosunku słuŜbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej przedstawiają się następująco:
1. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z
tytułu jednego stosunku słuŜbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, wynosić będą 111 zł 25 gr. miesięcznie, a
za rok podatkowy nie więcej niŜ 1 335 zł.,
2. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody
równocześnie z tytułu więcej niŜ jednego stosunku
słuŜbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej nie będą przekroczyć łącznie 2 002 zł 05 gr. za rok podatkowy,
3. W przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest połoŜone poza
miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynosić będą 139 zł 06 gr. miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niŜ 1 668 zł 72gr.,
4. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody
równocześnie z tytułu więcej niŜ jednego stosunku
słuŜbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce sta-łego
lub czasowego zamieszkania podatnika jest połoŜone poza miej-scowością, w której znajduje się
zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za
rozłąkę nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr.

Tabela wynagrodzeń zasadniczych w
Enea-Operator od 1.01.2009
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Liczby miesiąca

Propagandowa wojna PRL

1-1126 zł wynosiła płaca minimalna w 2008 r., od 1
stycz-nia 2009 r. najniŜsza pensja wynosi 1276 zł
brutto, czyli 40 proc. średniego wynagrodzenia
2-2703,41 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2007 r.,
przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2008
r. wyniosło 2968,55 zł. Oznacza to, Ŝe wynagrodzenie w tym okresie zwiększyło się o 9,8 proc.
3-20 tygodni na pierwsze dziecko zamiast dotychczasowych 18 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje kobietom od 1 stycznia 2009 r.
4-15 mld zł rocznie budŜet państwa dopłaca do
(KRUS) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast na emerytury mundurowe i emerytury
dla sędziów przeznacza się łącznie 8,5 mld zł.
5-3418,61 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r.

Archiwum Czesława M.

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
- najnowsze na bieŜąco aktualizowane wiadomości ,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
- przydatne dokumenty,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
- linki do innych stron solidarności i nie tylko

Zapraszamy do odwiedzin-naprawdę warto

Okiem Jujki
1987r.-Wydział automatyki i zabezpieczeń ZE Gorzów.
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