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Posiedzenie Zespołu Centralnego
• W mijającym tygodniu odbyły się dwa kolejne posiedzenie
Zespołu Centralnego. Pierwsze spotkanie w całości poświęcone
zostało procedurze konsultacyjnej, wynikającej z art. 2 ust. 1
Ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej dalej „Ustawą”.
W trakcie spotkania: Strona Pracodawcy, w ramach prowadzonej procedury konsultacyjnej, w nawiązaniu do przekazanego
przez Stronę Związkową w dniu 28.02.2012r. projektu
„Porozumienia w sprawie rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, z pracownikami Spółki ArcelorMittal Poland S.A.” - przekazała i omówiła zmodyfikowaną
propozycję projektu „Porozumienia…” proponowanego przez
Pracodawcę. Ponadto udzieliła Stronie Związkowej wyjaśnień w
zakresie poszczególnych zapisów proponowanej treści Porozumienia. Strona Pracodawcy przekazała przedstawicielom Organizacji Związkowych, uczestniczącym w spotkaniu, odpowiedź na
pismo Strony Związkowej z dnia 28.02.2012r. w sprawie
„zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników
Spółki ArcelorMittal Poland S.A.”. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie stawiane pytania odnoszące się do art. 2
ust. 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników. Strona Pracodawcy nie uwzględniła uwag dotyczących całości Porozumienia. Organizacje związkowe nie mogą jak to mówi powiedzenie „brać kota w worku”, a
niestety projekt Porozumienia w odniesieniu do, niektórych zapisach tak wygląda. W dalszym ciągu brak jest informacji o programie tzw „dobrowolnych odejść”. Związkowcy zastanawiali się
dlaczego Pracodawca ukrywa szczegóły (wielkości odpraw) tego
programu. Bez tej wiedzy Strona Związkowa nie może rozważać
czy podpisze się pod tymi propozycjami. A z drugiej strony zastanawiająca jest ta niechęć Pracodawcy do pokazania szczegółów związanych z odprawami ? Ponieważ Strona Pracodawcy
uwzględniając niektóre propozycje Związkowe zmodyfikowała
swoje ostatnie stanowisko organizacje związkowe poprosiły o
czas na analizę nowych zapisów.
W trakcie ostatniego spotkania dotyczącego konsultacji, wynikających z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej dalej „Ustawą”.
Strona Pracodawcy, zmodyfikowała, projekt „Porozumienia w
sprawie rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących
pracowników, z pracownikami Spółki ArcelorMittal Poland S.A.”
Strona Pracodawcy poinformowała, iż w przypadku Programu o
charakterze dobrowolnych odejść – PRUP, zakłada się trzy przedziały czasowe, w których będą rozwiązywane umowy o pracę.
W związku z tym, iż Strony podtrzymały swoje dotychczasowe
propozycje w zakresie treści „Porozumienia…”, Strony nie
osiągnęły porozumienia – o którym mowa w art. 3 Ustawy.

W zaistniałej sytuacji Strona Pracodawcy poinformowała, iż podejmie działania celem wydania stosownego „Regulaminu rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, z pracownikami Spółki ArcelorMittal Poland S.A.”,
o treści którego poinformuje Stronę Związkową, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
Poniżej przedstawiamy wybrane zapisy dotyczące Programu „E”
z ostatniego projektu Porozumienia:
II. Świadczenia przedemerytalne
1. Pracownicy Spółki, którzy w aktualnym stanie prawnym posiadają
lub nabędą uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego, według
kryteriów określonych w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o świadczeniach przedemerytalnych i którzy w terminie określonym
przez Pracodawcę wyrażą zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na
mocy porozumienia stron, z przyczyn dotyczących zakładu pracy w
rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, uprawnieni są do: odpraw określonych w cz.III. Porozumienia, lub odpraw określonych w cz.V. Porozumienia, w przypadku nie posiadania uprawnienia do emerytury lub emerytury nabywanej w okresie do 48 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o
pracę.
2. W przypadku uprawnienia, o którym mowa w ust.1.a powyżej,
pracownicy uprawnieni są dodatkowo do nagrody jubileuszowej,
obliczonej wg zasad przewidzianych w ZUZP, w przypadku gdy jej
nabycie nastąpiłoby w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
rozwiązania umowy o pracę.
III. Uprawnienia emerytalne
1. Pracownik Spółki, który nabył uprawnienia emerytalne i który
wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia
stron, z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
uprawniony jest do:
- odprawy pieniężnej wynikającej z art. 8 Ustawy,
- dodatkowej odprawy w wysokości 6- krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
2. Pracownik Spółki, który nabędzie uprawniania emerytalne i który
w terminie określonym przez Pracodawcę wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, z przyczyn niedotyczących pracownika w tym z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uprawniony jest do:
- odprawy pieniężnej wynikającej z art. 8 Ustawy,
- dodatkowej odprawy, w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych
w okresie:
A) do 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę - odprawy w
kwocie stanowiącej iloczyn miesięcznego wynagrodzenia pracownika
obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz liczby miesięcy przypadających od dnia rozwiązania umowy o pracę do dnia
uzyskania uprawnień emerytalnych (nie większej jednak niż 24),
B) od 24 miesięcy do 48 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o
pracę - odprawy w kwocie stanowiącej sumę:
- odprawy stanowiącej iloczyn miesięcznego wynagrodzenia pracownika
obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i liczby 24,
oraz …………
Cd str nr 2
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cd ze str nr 1 - odprawy stanowiącej 50% iloczynu miesięcznego
wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz liczby pozostałych miesięcy (tj. ponad 24) pozostających do dnia uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych nie większej jednak niż 24.
Dla celów określenia wysokości odpraw dla pracowników nabywających uprawnienia emerytalne w okresie do 24/48 miesięcy od dnia
rozwiązania umowy o pracę, przez nabycie uprawnień do emerytury
rozumie się najwcześniejszą datę, z jaką pracownik, w aktualnym
stanie prawnym, może nabyć te uprawnienia w trybie art. 27,
w tym również uprawnienia do wcześniejszej emerytury w trybie
art. 29, 31, 32 lub 46 - Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (FUS) (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr
39 poz. 353 z późn. zm. ) jak również uprawnienia do emerytur
pomostowych wg zasad określonych w Ustawie z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych (w przypadku, gdy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę wystąpi pracownik).
3) Pracownicy, o których mowa w ust.1. i ust.2. powyżej, uprawnieni
są dodatkowo do:
1)odprawy emerytalno-rentowej, obliczonej wg zasad przewidzianych
w ZUZP - w przypadku pracowników, o których mowa w ust.1.,
2) rekompensaty odprawy emerytalno-rentowej, obliczonej wg zasad
przewidzianych w ZUZP - w przypadku pracowników, o których mowa
w ust.2.,
3) nagrody jubileuszowej, obliczonej wg zasad przewidzianych w
ZUZP - w przypadku, gdy jej nabycie nastąpiłoby w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę.
4. W przypadku, gdy w wyniku uchwalenia - w roku 2012, zmian w
ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nastąpi przesunięcie terminu nabycia uprawnień emerytalnych,
o których mowa w cz.III. ust.2. pkt.2., pracownikowi naliczona zostanie specjalna odprawa uzupełniająca, wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
IV Uprawnienia do stałej renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy
pracy
1. Pracownik Spółki, posiadający w dniu jego powiadomienia o konieczności rozwiązania z nim umowy o pracę na mocy porozumienia
stron, z przyczyn niedotyczących pracownika, w tym z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a posiadający również
uprawnienia do stałej renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym z
powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, uprawniony
jest do:
1)odprawy pieniężnej wynikającej z art. 8 Ustawy,
2)dodatkowej odprawy (lub dodatkowych odpraw) przysługujących,
o ile pracownik nabył do nich prawo, na mocy przepisów ZUZP,
3)odprawy/rekompensaty w wysokości 40 000 zł ( czterdzieści tysięcy złotych),
4)do renty wyrównawczej, jeżeli mu przysługuje. Przy ustalaniu
wysokości renty wyrównawczej jako wynagrodzenie porównawcze
przyjmuje się wynagrodzenia pracowników (minimum dwóch) zatrudnionych na stanowisku pracy, na którym pracownik Spółki
uprawniony do renty był zatrudniony przed stwierdzeniem choroby
zawodowej lub zaistnieniem wypadku przy pracy albo na ostatnim
stanowisku pracy przed rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli jest to
dla niego korzystniejsze.
2. Pracownicy, o których mowa w ust.1. powyżej, uprawnieni są dodatkowo do nagrody jubileuszowej, obliczonej wg zasad przewidzianych w ZUZP, w przypadku gdy jej nabycie nastąpiłoby w okresie
nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę.
3. Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami, o których mowa w
ust.1. powyżej, odbywa się wyłącznie na ich pisemny wniosek, po
jego zaakceptowaniu przez Pracodawcę i przedstawieniu pracownikowi propozycji rozwiązania umowy o pracę w ustalonym przez
siebie terminie.
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Główna Komisja Świadczeń Socjalnych
• 7 marca odbyło się spotkanie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych. Głównym tematem spotkania była informacja w sprawie preliminarza dochodów i wydatków ZFŚS poszczególnych Oddziałów
AMP SA. Jednym z punktów zapalnych podczas prezentacji była
sprawa rezerwy na tzw. bony towarowe. Pracodawca, administrujący Funduszem socjalnym nie jest skory mimo odpisu ustawowego
na wspólne ustalenia w tym temacie. Polemika podczas spotkania
doprowadziła jednak do tego, że poszczególne Oddziały pozostawiły
rezerwę od 10% do 22% odpisu, która to powinna umożliwić raz w
roku realizację tego świadczenia. W Krakowie pozostawiono rezerwę w wysokości 17 %, która według naszych związkowych obliczeń
powinna umożliwić wypłatę tego świadczenia nawet do 600 zł.
Ostatecznie wysokość mamy nadzieję ustalić wspólnie w odpowiednim czasie dla wszystkich Oddziałów. W trakcie dyskusji Pracodawca poruszył sprawę realizacji niektórych świadczeń socjalnych, które
mogłyby być realizowane poprzez karty rabatowe z ukierunkowaniem na odpowiednie sklepy (np.. Pożyczka remontowa tylko mogłaby być realizowana w sklepach budowlanych z przeznaczeniem
na remont mieszkania?) Oczywiście są to tylko pomysły Pracodawcy, a my wierzymy w to, że to głównie Strona Społeczna będzie
decydować o formie i przeznaczeniu odpisu na ZFŚS. Strony w trakcie dyskusji zapowiadały wniesienie poprawek a Regulaminu ZFŚS.
Kolejne spotkanie w czerwcu tego roku.
Spotkanie Zespołu Organizacyjnego w sprawie obchodów
„Dnia hutnika”.
• W minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania Zespołu Organizacyjnego w sprawie obchodów „Dnia hutnika”. Ustalono, iż 26
maja będzie dniem imprezy plenerowej w Krakowie, natomiast dla
Oddziałów Śląskich uroczyste obchody przewidziano na 19 maja.
Obecnie trwa wybór operatora obchodów „Dnia hutnika”, obsługi
cateringowej oraz wybór gwiazd festynów hutniczych. Szczegóły
przedstawimy w kolejnym wydaniu „Kuriera Aktualności”
Spotkanie z okazji „Dnia kobiet”
• Tradycją w Naszym Związku stały się spotkania z okazji „Dnia
kobiet” z członkiniami Zarządu Związku, naszymi koleżankami, które
pełnią funkcję Przewodniczących organizacji zakładowych, przedstawicielkami służby zdrowia oraz z Paniami, które w otoczeniu ArcelorMittal Poland SA pełnią funkcje zarządcze. Obecny na spotkaniu
Dyr.. Części Wyrobów Płaskich Pan Jacek Woliński składając życzenia dziękował za trud jaki wkładają „nasze Panie” w pracy na rzecz
między innymi hutników i pracowników spółek hutniczych. W imieniu NSZZ Pracowników AMP SA życzenia składali Wice Przewodniczący kol. Krzysztof Wójcik, Józef Kawula i Jerzy Łąka. Życzyliśmy
Paniom aby wszystkie dni były takie jak 8 marca, aby wszystkie dni
były „Dniem Kobiet”. W dyskusji jaka rozwinęła się w trakcie spotkania w humorystyczny sposób mówiono o pracy kobiet w AMP SA
i jej otoczeniu. Jeszcze raz tą drogą życzymy wszystkim Paniom
uśmiechu, radości i spełnienia swych marzeń.

KURIER AKTUALNOŚCI NSZZ PRACOWNIKÓW
NOWE PROPOZYCJE UBEZPIECZEŃ
Informujemy pracowników ArcelorMittal
Poland SA oraz hutniczych spółek, a także zainteresowane podmioty gospodarcze o otwarciu Biura Obsługi PZU S.A. w bud. „S”,
II piętro, pok. 207
Propozycje ubezpieczeń:
•
komunikacyjne

AMP SA
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żone do wygranej – Fundacja przedstawi propozycję niespodziankę.
Rada i Zarząd Fundacji zapraszają do licytacji, udział w której będzie
wyrazem chęci niesienia pomocy potrzebującym. Środki pochodzące
z aukcji zostaną przeznaczone na pomoc dla hutników, potrzebujących wsparcia finansowego w kosztach leczenia lub rehabilitacji.
Zapraszamy do pożytecznej zabawy.

Wypoczynek po pracy
• Dla pracowników AMP SA Oddziału Kraków Dział Socjalny „HUTPUS” S.A. przyjmuje zapisy na koncert Galowy XVII Nowohuckiej
turystyczne
wiosny Muzycznej "Zbigniew Wodecki zaprasza", który odbędzie się
finansowe
22 maja 2012 /wtorek/ o godz. 19.00 w sali koncertowej Szkoły Muobowiązkowe i dobrowolne OC
zycznej w Nowej Hucie. W koncercie wystąpią: Beata Rybotycka ,
Jacek Wójcicki oraz gospodarz programu Zbigniew Wodecki, a także
rolne
Chór i Orkiestra "Krakowska Młoda Filharmonia" Cena biletów 50 zł,
wypadkowe i inne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardzo szeroką i atrak- odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z
ZFŚS wynosi 25 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane
cyjną ofertą ubezpieczeń w PZU S.A.
będą w pok.38 bud „Z” tel. 99 28 91.
Telefony: 12 390 40 51, 660 544 212
• Dział Spraw Socjalnych i Bytowych rozprowadza bilety na Koncert
Dla Klientów, którzy zawrą ubezpieczenie w
w Operze Krakowskiej. W siódmą rocznicę śmierci Jana Pawła II
ww. Biurze Obsługi PZU S.A. ubezpieczenie majątkowe pobędziemy mieć przyjemność usłyszeć niezwykły koncert symfonicznowyżej 200zł lub komunikacyjne powyżej 800zł przygotowabigbendowy z udziałem wybitnych wokalistów młodego pokolenia.
no atrakcyjne upominki.
Cena biletów 66 zł, odpłatność dla pracowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 33 zł za bilet. Bilety do nabycia w
Siatkarska Liga Hutników Wiosna 2012
pok. 31 bud „Z” tel. 16-76, 16-34.
• Rozpoczęły się rozgrywki siatkarskiej Ligi Hutników Wiosna 2012. Jednocześnie informujemy, że pracownik może skorzystać z dofinanPoniżej przedstawiamy wyniki pierwszych spotkań:
sowania łącznie do 8 imprez w roku kalendarzowym w ramach wy- UNIHUT - PPK OLDBOJE 2:0 (22,17)
poczynku po pracy, w tym nie więcej niż do 3 wycieczek wielodnio- OLDBOJE AMP - PPK MŁODZI 2:0 (16,14)
wych, oraz dodatkowo do 4 wyjść do imprez gdzie dofinansowanie
- UNIHUT - OLDBOJE AMP 2:1 (25-27, 25-18, 15-9)
nie przekracza 10 zł do biletu.
- PPK OLDBOJE - PPK MŁODZI 2:0 (21,23)
- PKK - BWZ-R 2:0 (13,22)
- PKK - ZSZ HTS 2:0 (21,18)
- ZE - ZSZ HTS 2:0 (16,13)
- ZE - BWZ-R 2:0 (19,17)
- PSK-R - BWZ II 2:0 (14,18)
- AGLOMEROWNIA - PSK MŁODZI 2:1(20-25, 25-21, 15-10)- PSK-R - AGLOMEROWNIA 2:0 (20,20).
- BWZ II - PSK MŁODZI 2:1 (21-25, 25-23, 15-12)

•
•
•
•
•
•

majątkowe

Wielu może więcej

podaruj sobie 1%

KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej w Krakowie przeprowadza w
dniach od 12 do 21 marca br. e’mailową aukcję na najwyższą darowiznę na rzecz Fundacji. W tym czasie uczestnicy będą
mogli na adres mailowy hfoz@op.pl zgłaszać licytowane kwoty darowizny. Szczegóły zostały podane w specjalnym mailingu. Można je
też uzyskać kierując pytanie na w/wym. adres mailowy. Wywoławcza
wysokość darowizny wynosi 100 zł.
Zwycięzcy aukcji zostanie przekazany – w uzgodnionym terminie - upominek w formie instrumentu
muzycznego – sakshornu barytonowego, który przez prawie pięćdziesiąt lat wiernie służył hutniczej orkiestrze. Zwycięzca
aukcji otrzymuje tez nieograniczony dostęp
do świadczeń oferowanych przez Fundację.
Uczestnikom, którzy wylicytują kwoty zbliKurier Aktualności Biuletyn NSZZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
Wydaje: Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA. Nakład 2000 egz.
Tel. Redakcji - 38-11, sekretariat Związku 012 290 1532, e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com www. nszzphs.pl;
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ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE
UNIHUT S.A.
UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A
tel. 12-644-68-16 12-390-35-64
turystyka@unihut.pl www.turystyka.unihut.pl

„Chata pod Pustą” w Wierchomli
• Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne i
okolicznościowe Cena pobytu– 65/os za dobę – w cenie 3 posiłki, nocleg, 1 wieczorna impreza: zimna płyta, muzyka mechaniczna. Dodatkowo oferujemy możliwość organizacji ogniska z poczęstunkiem, wycieczek i innych atrakcji – na zamówienie.
Wczasy regeneracyjne oraz dla osób 50 +
- Iwonicz Zdrój – Sanatorium „Sanvit” 7 dni
- Iwonicz Zdrój – Sanatorium Uzdrowiskowe „Górnik” 7 dni
- Szczawnica – Sanatorium „Solar Spa” Adria i Julia 7 dni
- Szczawnica – Sanatorium „Budowlani” 7 dni , 10 dni
- Szczawnica – Sanatorium „Hutnik” 7 dni
- Krynica – Domy wczasowe „Tryumfy” 7 dni
- Krynica – Dom Wczasowy „Lido” 7 dni, 10 dni
- Zakopane – Ośrodek Wypoczynkowy Rehabilitacyjny „Marzenie” 7 dni
- Zakopane - Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” 7 dni
- Zakopane – Ośrodek Wypoczynkowy „Jaskółka”
7 dni, 10 dni
- Świnoujście – Ośrodek Wczasowo – Rekreacyjny „Graal” 7 dni , 10
dni (10 poza sezonem)
- Dziwnówek – Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Jantar” 7 i 10 dni
- Dźwirzyno – Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy „Społem” 7 dni
- Kołobrzeg – Ośrodek Wypoczynkowo –Rehabilitacyjny „Wistom” 7dni
- Kołobrzeg – Sanatorium Uzdrowiskowe „Koral Live” 7 dni
- Mielno – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Anastazja” 7 dni
- Rabka – Sanatorium „Cegielski” 7 dni
- Kudowa Zdrój – Sanatorium „Bristol” 7 dni , 10 dni
- Wierchomla Mała – Ośrodek Wypoczynkowy „Chata pod Pustą” 7 dni 2 turnusy zorganizowane z dojazdem
turnusy: 16.06 - 23.06 i 15.09 - 22.09 cena 1274 zł
Cena zawiera: Nocleg w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym,
wyżywienie 2 x dziennie, transport , ubezpieczenie, aqua aerobic, Nordic walking z instruktorem,kompleks wellness ( jacuzzi, łaźnia parowa, sauna sucha, kabina IR , słoneczna łączka, natryski płaszczowe) – w hotelu Wierchomla.

WYCIECZKI PLANOWANE W 2012 ROKU
1. Trójmiasto - 19-22.04. 880 zł – po dofinansowaniu1 350 zł
2. Puszcza Białowieska + Wilno – 1-5.05. 950 zł* - po dofinansowaniu1 475 zł
3. Licheń – 7-8.07. około 320 zł
4. Bieszczady + Lwów 7-10.06. 770 zł* - po dofinansowaniu1 350 zł
5. Roztocze Zamość + Lublin 14.09 -16.09. 490 zł - po dofinansowaniu1 245 zł
6. Budapeszt 31.08 – 2.09. 690 zł - po dofinansowaniu1 345 zł
7. Poznań + Berlin 19-21.10. 720 zł* - po dofinansowaniu1 360 zł
Ceny zawierają koszty biletów wstępu (*po stronie polskiej)
1
cena dla Pracowników AMP SA oraz uprawnionych członków rodziny
zgodnie z zapisami ZFŚS, i Emerytów i Rencistów Huty
Z prasy: Według informacji przekazanej przez Gazetę Krakowską Pan
Lakshmi Mittal znalazł się na 21 miejscu najbogatszych ludzi świata.
Jego majątek szacowany jest obecnie na 20,7 mld dolarów co oznacza,
że stracił sporo w porównaniu do zeszłego roku. Wówczas znajdował
się w pierwszej dziesiątce zajmując 6 miejsce, a jego majątek szacowano wówczas na 31,1 mld dolarów. Dla porównania najbogatszy człowiek
świata to Meksykanin Carlos Slim Helu z 69 mld dolarów. Najbogatszy
Polak Jan Kulczyk zajmuje 442 miejsce w świecie z majątkiem szacowanym na 2,7 mld dolarów.

4

ZASADY NABORU DZIECI
DO PRZEDSZKOLA AMP SA W KRAKOWIE
NA ROK PRZEDSZKOLNY 2012/2013
Planowane otwarcie przedszkola
1 września 2012 r.
Termin rozpoczęcia roku przedszkolnego 2012/2013– 01.09.2012
1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone od
01.01.2007 do 28.02.2010 r.
2. Wnioski, karty informacyjne pobiera się i składa w Kancelarii
ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie mieszczącej się w budynku administracyjnym Z pok. 37. Nabór dzieci do przedszkola
będzie przeprowadzony od 19 marca do 2 kwietnia 2012 r.
3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej dokonuje sprawdzenia
poprawności złożonych wniosków i kart informacyjnych, zaopatruje wnioski w opinię Organu Prowadzącego Przedszkole do dnia
03 kwietnia 2012 r.,
4. Komisja Kwalifikacyjna, w składzie powołanym decyzją Prezesa
Zarządu Fundacji Nasze Dzieci, podejmuje decyzje o przyjęciu
dzieci do przedszkola na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2012r.
5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci
pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz dzieci po zmarłych
pracownikach będących w chwili śmierci pracownikami ArcelorMittal Poland S.A. wg niżej wymienionych kryteriów pierwszeństwa :
A) dzieci samotnie wychowywane przez matki lub ojców, albo
inną osobę która sprawuje opiekę zgodnie ze stosownym orzeczeniem sądu (orzeczenie sądowe wymagane) – w rozumieniu
art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
B) dzieci matek lub ojców, albo opiekuna, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji
(wymagane odpowiednio orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie).
C) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (wymagane orzeczenie sądowe).
D) dzieci obojga rodziców pracujących (wymagane poświadczenie
zatrudnienia przez zakłady pracy).
E) dzieci rodziców pobierających zasiłek rodzinny (wymagana
decyzja).
f) dzieci z rodzin wielodzietnych.
g) dzieci z rodzin po uwzględnieniu dochodu na osobę w rodzinie.
6. W następnej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci
pracowników oraz dzieci po zmarłych pracownikach spółek: PUK
Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. oraz pracownicy innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, pracownicy MP Services, MP Transactions świadczący pracę na rzecz
ArcelorMittal Poland S.A. wg kryteriów określonych w pkt. 5.
7. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, na uzasadniony
wniosek rodziców, dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka młodszego niż wymienione w pkt 1, po uzyskaniu
pozytywnej opinii dyrekcji przedszkola.
8. W przypadku wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane również pozostałe dzieci (nie ujęte w pkt. 5, 6 i 7).
9. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność
złożenia wniosku.
10. Postępowanie Komisji Kwalifikacyjnej jest jawne.
11. Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola jest „listą rezerwową”. Dzieci z tej listy są przyjmowane w pierwszej kolejności,
jeżeli w ciągu roku zmniejszy się liczba dzieci w poszczególnych
grupach wiekowych.
12. Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający decyzję o przyjęciu dzieci do przedszkola wraz z listą dzieci przyjętych
do oraz listę rezerwową.
13. Ogłoszenie wyników: pokój Kancelarii ArcelorMittal Poland SA
w Krakowie, budynek administracyjny Z oraz powiadomienie
rodziców e-mailem – 6 kwietnia 2012 r.
14. W sprawach spornych nie ujętych w Zasadach Rekrutacji
decyzje podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po konsultacji z Prezesem Fundacji.
Zasady zostały zatwierdzone dnia 12 marca 2012 r. przez Prezesa Zarządu Fundacji Nasze Dzieci.

