
Regulamin losowania prezentów jubileuszowych z okazji 40 lecia  

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady losowania prezentów jubileuszowych z okazji obchodów 40-

lecia NSZZ Pracowników AMP SA 

2. Wśród członków NSZZ Pracowników AMP SA rozlosowane zostaną prezenty jubileuszowe. 

3. Organizatorem losowania jest NSZZ Pracowników AMP SA z siedzibą : Kraków ul. Tadeusza 

Sendzimira 1 

4. Prezydium NSZZ Pracowników AMP SA przygotowuje oraz zatwierdza „Regulamin losowania 

prezentów jubileuszowych z okazji 40-lecia Związku  

5. Losowanie prezentów jubileuszowych odbywać się będzie podczas Nadzwyczajnego WZD NSZZ 

Pracowników AMP SA oraz spotkania z okazji 40-lecia Związku w dniu 23.09.2022 roku w Sali 

Konferencyjnej ul. Mrozowa 1 Kraków 

 6. Regulamin losowania prezentów jubileuszowych zamieszczony zostanie na stronie internetowej 

Związku 

 

§ 2  

Prezenty jubileuszowe 

1. Prezenty jubileuszowe stanowią darowiznę dla członków związku związaną z obchodami 40-lecia 

NSZZ Pracowników AMP SA . Zgodnie z art. 2 ust. 1pkt 5 ustawy o PIT prezenty jubileuszowe są 

przychodami opodatkowanymi podatkiem od spadków i darowizn. 

2. Prezenty o wartości poniżej 4.902,00 otrzymane w 5-letnin okresie są zwolnione z opodatkowania  

podatkiem od spadków i darowizn. 

 

§ 3 

Warunki wzięcia udziału w losowaniu 

 1. W losowaniu prezentów jubileuszowych  biorą udział członkowie NSZZ Pracowników AMP SA za 

wyjątkiem Prezydium Związku.  

2. Dla potrzeb losowania zostaną sporządzone losy według listy zarejestrowanych członków NSZZ 

Pracowników AMP SA  

3. Do odbioru prezentu jubileuszowego  uprawniony jest członek Związku, który zostanie wyczytany 

podczas losowania i zgłosi się do siedziby Zarządu Związku – Kraków ul. Tadeusza Sendzimira 1 , bud. 

LTT pok. 108 z legitymacją związkową oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość, a następnie 

poświadczy odbiór nagrody na liście odbioru nagród. 



4. Członkowie Związku, którzy zostaną wylosowani zostaną powiadomieni o zaistniałym fakcie przez 

Przewodniczących Zarządów Zakładowych, którymi są członkami. Dodatkowo lista wylosowanych 

członków NSZZ Pracowników AMP SA będzie do wglądu w sekretariacie Związku. 

5. Listę członków Związku, którzy zostali wylosowani zatwierdza Komisja losująca. 

6. Odbiór prezentów jubileuszowych odbywać się będzie od dnia 02.11.2022 rok do 31.12.2022 roku. 

7. Nie odebrane prezenty jubileuszowe  po 31.12.2022 roku zostaną przekazane na organizację 

Pikniku rodzinnego, organizowanego w 2023 roku przez NSZZ Pracowników AMP S.A. 

 

§ 4 

Powołanie komisji losującej i jej zadania 

1. W skład Komisji losującej wchodzą: 

- Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP SA 

- Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych  

- Wiceprzewodniczący ds. Finansowych 

- Wiceprzewodniczący ds. Spółek 

2. Zadaniami komisji losującej są:  

a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania 

b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,  

c. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody. 

3. Komisja losująca po zakończeniu losowania sporządza listę członków Związku, którzy zostali 

wylosowani wraz z przyporządkowaną nagrodą. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 1. Dane osobowe członków Związku - uczestników losowania będą przetwarzane w celu: realizacji 

losowania, wyłonienia zwycięzców. Wylosowany członek Związku wyraża zgodę na publikowanie jego 

wizerunku oraz danych osobowych w materiałach promocyjno-informacyjnych. 

 2. Członkowie NSZZ Pracowników AMP SA zostaną poinformowani poprzez informację w Kurierze 

Związkowym o organizacji losowania prezentów jubileuszowych z okazji 40-lecia Związku, co jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym z wyrażeniem 

przez członków Związku na przetwarzanie przez NSZZ Pracowników AMP SA ich danych osobowych 

na potrzeby losowania  / ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 

poz. 926). Pisemny sprzeciw członka Związku powoduje odstąpienie od przetwarzania jego danych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania prezentów 

jubileuszowych  bez podania przyczyn.  

 

 


