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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Zmiany w ochronie krakowskiej huty 

• W ostatnich dniach 2010 roku Związki Zawodowe działa-
jące w krakowskim Oddziale AMP SA otrzymały informację 
podpisaną przez Dyrektora Kadr i Relacji Społecznych Pa-
na Andrzeja Węglarza w sprawie przejęcia usług ochrony 
fizycznej osób i mienia ArcelorMittal Poland SA — Kraków: 
 Uprzejmie informuję, iż z dniem 01.02.2011r nastą-
pi przejęcie przez IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.. 
działalności usług ochrony fizycznej osób i mienia krakow-
skiego Oddziału Spółki, obsługiwanej w chwili obecnej 
przez Firmę „SED-HUT” Sp. z o.o. Z dniem przejścia do-
tychczasowi pracownicy „SED-HUT” Sp. z o.o. zatrudnieni 
przy działalności związanej z usługą ochrony fizycznej 
osób i mienia AMP SA — Kraków, z mocy art. 23¹ kodeksu 
pracy staną się pracownikami  IMPEL SECURITY POLSKA 
Sp. z o.o., która wstąpi w prawa i obowiązki dotychczaso-
wych stosunków pracy jako nowy pracodawca. 
Za zobowiązania ze stosunku pracy powstałe przed datą 
przejścia nowy i  pracodawca będą odpowiadać solidarnie. 
Zaistniała zmiana pracodawcy nie spowoduje konieczności 
podjęcia działań dotyczących warunków zatrudnienia tych 
pracowników, w szczególności warunków pracy i przekwa-
lifikowania. 
Tak więc „plotki” ostatnio przekazywane przez wielu pra-
cowników Spółki i AMP SA stały się faktem. Do chwili 
obecnej nie poznaliśmy przyczyn dotyczących zmiany Fir-
my, która ma ochraniać mienie i osoby zatrudnione w 
AMP SA - Kraków. Takiego też wyjaśnienia oczekujemy.  
W „SED-HUT” Sp. z o.o. pracuje 112 osób i pomimo iż art. 
23¹ i 241 KP zabezpieczają  warunki pracy i płacy osób 
przejmowanych to zarówno Związki Zawodowe działające 
w „SED-HUT” jaki i pozostali pracownicy będą chcieli po-

znać szczegóły pracy u nowego pracodawcy. Oczekujemy, 
po wyjaśnieniach związanych ze zmianą Firmy ochroniar-
skiej,  podjęcia merytorycznych rozmów zainteresowa-
nych Stron z udziałem przedstawicieli AMP SA.   

 
Reforma emerytalna: Rząd mataczy! 

Pół roku rząd zapowiadał program zmian w 
systemie emerytalnym. Pojawiały się kolejne 
koncepcje, wypowiadali różni eksperci, ale o 

zdanie nie zapytano najważniejszej grupy - tych, którzy ze 
swych ciężko zarobionych pieniędzy płacą składki na eme-
ryturę . Dziś znów okazało się, że rząd uważa, że sam 
wie, co dla obywateli będzie najlepsze. Tak ważkich decy-
zji nie wolno podejmować bez dialogu społecznego! Nie 
ma zgody na arbitralne narzucanie, ile pieniędzy każdy z 
nas ma przekazywać do OFE i do ZUS! Żądamy prawa 
wyboru!. Rząd deklaruje, że robi wszystko dla przyszłego 
dobra pracujących Polaków. Trudno jednak oprzeć się 
wrażeniu, że zaproponowane zmiany mają na celu tylko 
jedno – rozpaczliwe i doraźne ratowanie budżetu pie-
niędzmi z naszych kieszeni. Nie można tego nazwać ina-
czej niż mataczeniem . Pozostaje tylko mieć nadzieję, że 
zanim dzisiejsze propozycje zamienią się w akt prawny 
wprowadzona zostanie po konsultacjach społecznych ko-
rekta. Tylko wypracowana wspólnie ustawa będzie satys-
fakcjonująca dla wszystkich stron.   cd str 2 

 
 Premia za m-c Grudzień 

• Koszty działalności Spółki zostały przekroczone stąd  
premia jest niższa od bazowego funduszu premiowego    
tj. 4% płac zasadniczych pracowników Spółki i wynosi  

(3,64 %)   

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Stary Rok odszedł 
Zadumany, zatroskany, żegnany na balach. 

Jaki był wszyscy wiemy i za to Mu dziękujemy, 
za radość, smutki, żale, i za szczęście jakie było nam dane. 

               Niech Nowy Rok 2011 przyniesie zdrowie, radość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,  
        a gdy już się one spełnią, niech dorzuci garść nowych, bo tylko one nadają życiu sens 

 
Życzę wszystkim, aby wszelkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się zrealizować  

 Szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia będą realne.  
      Zdrowia, które pomoże w ich realizacji, pieniędzy - bez których, nawet te najwybitniejsze są niczym.  

I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. 
W imieniu Zarządu NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA  

Janusz Lemański  
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cd ze str 1….  Nie tylko dla strony rządowej, ale i dla tej 
najważniejszej – dla przyszłych emerytów.   

Przewodniczący OPZZ Jan Guz 
EMERYTURA CZY PRACA?  
Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna  
Trzaska-Wieczorek poinformowała, że Prezydent Broni-
sław Komorowski wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, 
która ma ponownie umożliwić łączenie emerytury z za-
trudnieniem bez konieczności rozwiązywania stosunku 
pracy. Wcześniej prezydent podpisał nowelizację ustawy 
o finansach publicznych, w której jest m.in. zapis,  że 
osoby, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę po-
zostały na etacie w dotychczasowej firmie, bez rozwiąza-
nia umowy będą musiały teraz wybrać pomiędzy emery-
turą a pensją. Wcześniej rząd próbował wprowadzić taki 
zapis poprzez nowelizację ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatecznie 
zapis „wrzucono” do zupełnie innej ustawy, którą prezy-
dent z innych względów musiał podpisać, a teraz 
„odkręca” sprawę poprzez wniesienie kolejnej nowelizacji.   
- Inicjatywę prezydenta należy ocenić pozytywnie. Powin-
niśmy dążyć do tego, aby jak najwięcej osób pracowało, 
dopóki będą tego chcieć i miały zdrowie – powiedział 
Przewodniczący OPZZ Jan Guz. 
Przypominamy,  że w tej sprawie OPZZ od początku miało 
bardzo negatywne określone stanowisko zawarte w opinii 
do próby wcześniejszej nowelizacji. Wierzymy, iż właśnie 
jednym z powodów, dla których Prezydent RP wystąpi z 
inicjatywą nowelizacji Ustawy emerytalnej były argumen-
ty przedstawione przez OPZZ. 
 
Sala Teatralna znów gościła pracowników AMP SA 

oraz gości zaproszonych  

• Pracownicy Huty i Spółek zależnych mięli niepowtarzal-
ną okazję pożegnania wspólnego roku 2010 i uroczystego 
powitania 2011 na balu w Sali Teatralnej w budynku „S”. 

Tym działaniem po 8 latach NSZZ Pracowników AMP SA 
podjęło udaną próbę przywrócenia tradycji hutniczych 
balów. Dzięki uprzejmości Zarządu AMP SA w osobie Dyr.. 
Andrzej Wypycha i Dyrektora Oddziału Kraków Jacka Wo-
lińskiego Salę Teatralna wypełniło 140 wirujących na par-
kiecie osób. Oprawę muzyczną zapewniła Grupa 
„Paradox”, a o podniebienia zadbała nasza hutnicza Spół-
ka PUS „HUT-PUS” S.A. Ochronę zapewniła Spółka SED-
HUT. Jak za dawnych lat uczestników balu w imieniu or-
ganizatorów powitał niezastąpiony kol. Stanisław Kar-
pierz. Dominujące na parkiecie czernie dopełniały kreacje 
w kolorze srebrnym i czerwonym, w różnych długościach i 
odsłonach od skromnych wprost ascetycznych do krótkich 
z piórami i szalami. Jedną z głównych atrakcji balu sylwe-
strowego był wybór Królowej Balu. Jurorami w tym kon-
kursie było trzech odważnych Panów, którzy tuż po pół-
nocy wskazali trzy kandydatki do tego trofeum. Prowa-
dzący wybory Stasiu Karpierz w humorystyczny sposób 
starał się przedstawić zalety i wady wybranych Pań. O 
kolejności decydowali wszyscy uczestnicy balu, gromkimi 
brawami nagradzając poszczególne kandydatki. Wybrana 
Królowa balu została obdarowana urządzeniem sporto-
wym (Stepper) pozostałe dwie Panie otrzymały suszarki 
do włosów. Z ciekawą inicjatywą wystąpiło część Pań, 
które z pośród „płci pięknej” wybrały „najmilszą” uczest-
niczkę tej nocy sylwestrowej. Organizatorzy Balu także 
ten wybór uhonorowali nagrodą. Wybory Królowej Balu to 
nie jedyna atrakcja nocy sylwestrowej. Kupony loterii fan-
towej dołączone do zaproszeń wzięły udział w losowaniu 
nagród rzeczowych. Los sprawił, iż większość nagród 
odebrały Panie ( Ciśnieniowy ekspres do kawy, radioma-
gnetofon, wekend dla dwóch osób w Wierchomli w ośrod-
ku „Chata pod Pustą”, pościel, komplet sztućców, zegar 
biurkowy, obrusy). Natomiast szczęśliwymi posiadaczami 
ubezpieczenia na życie ufundowanego przez jedną z Firm 
ubezpieczeniowych (50 tys zł) oraz opiekacza elektrycz-

nego zostali Panowie. Mamy nadzieję, 
że ten bal uczestnicy sylwestrowej nocy 
uznali za udany. Organizatorzy mają 
nadzieję, że bal ten będzie początkiem 
dobrej tradycji tanecznych imprez w 
Sali Teatralnej. Teraz kolej na bal kar-
nawałowy (szczegóły w kolejnych wy-
daniach Kuriera Aktualności).  
NSZZ Prac. AMP SA pragnie podzięko-
wać Członkowi Zarządu AMP SA Panu 
Andrzejowi Wypychowi, Dyr.. Andrzejo-
wi Węglarzowi, Gł. Specjaliście Cezare-
mu Kozińskiemu oraz Dyr.. Oddziału 
Kraków Jackowi Wolińskiemu za wyra-
żenie zgody i okazaną pomoc.    
Szczególne słowa podziękowania nale-
żą się kol. Józefowi Kawuli za pomysł i 
zaangażowanie w organizacji balu syl-
westrowego. Do zobaczenia na balu 
karnawałowym.  
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Uwaga pracownicy Huty i spółek zależnych 

W dalszym ciągu można zapisywać się, jak i swoją najbliż-
szą rodzinę (współmałżonka i dorosłe dzieci), do grupowe-
go ubezpieczenia w PZU Życie. Do grupowego ubezpiecze-
nia na życie, którego składki są niższe od ubezpieczenia 
indywidualnego, mogą również zapisywać się byli pracow-
nicy ArcelorMittal Poland i hutniczych Spółek, którzy nie 
przekroczyli 70 rok życia. Przypominamy tym pracownikom 
ArcelorMittal Poland ubezpieczonym grupowo w PZU Życie, 
którzy do tej pory nie odebrali „Karty Opieki Medycznej” o 
zgłoszenie się do biura obsługi. 
Informujemy również pracowników Spółki PUS „HUT-PUS”, 
że od dnia 1 stycznia 2011 r. obsługa osób ubezpieczonych 
w PZU Życie realizowana będzie podobnie jak pracowników 
ArcelorMittal Poland, w budynku administracyjnym „S”, 
kl.A, II piętro, pok. 206, tel. (12) 390-40-50,wew. 40-50. 
 

PODARUJ DZIECIOM FERIE ! 
Każdy z nas dąży do stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa. Każdy ma mniejsze 
lub większe marzenia i cele. Są jednak tacy, 

których los okrutnie doświadcza i ich głównym celem jest 
powrót do normalności i odzyskanie poczucia bezpieczeń-
stwa.          Spójrz ich oczami na świat!!! 

KRS 0000052378 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej 
prowadzi akcję charytatywną, której celem jest zorgani-
zowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z domów dziecka 

z terenów poszkodowanych przez powódź 2010. 
Wpłat na ten cel, oznaczonych jako „darowizna” 

można dokonywać na rachunek nr: 

19 1240 4588 1111 0010 3375 9051 

w Banku PeKaO S.A. 
Kwoty przekazanych wpłat na rachunek bankowy fundacji, 
jako darowizna, podlegają 
odliczeniu od dochodu, 
jeżeli będą dokonane prze-
lewem. Akcja trwa do 

15 stycznia 2011 
Bardzo dziękujemy za każ-
dą wpłatę oraz wsparcie 

akcji. 
Wszyscy darczyńcy zosta-
ną wyróżnieni , a dla 
najhojniejszych przewi-
dzieliśmy pamiątkowe, 
unikatowe kalendarze na 
rok 2011. 
DROBNY GEST MOŻE 

WIELE ZMIENIĆ!!! 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia 

 i Pomocy Społecznej 

proponuje nową formę pomocy dla Darczyńców Fundacji 
W celu ułatwienia Darczyńcom załatwiania spraw związa-
nych z uzyskaniem pomocy społecznej - Fundacja propo-
nuje bezpłatne porady prawne. Porad udzielał będzie Rad-
ca Prawny w szczególności w zakresie wniosków o: 
- ustalenie niezdolności do pracy dla celów rentowych, 
- ustalenie stopnia niepełnosprawności i przyznanie świad-
czeń z tym związanych, 
- pomoc z instytucji publicznych, np. samorządowych 
Porady udzielane będą w siedzibie Fundacji, w Spółce Uja-
stek (dawne Centrum Medyczne) w pok. Nr 10 (przy RTG) 
w dniu: 18 stycznia 2011 r. (wtorek), w godz. 14-16 

Aby skorzystać z porady 
konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne 

 do Biura Fundacji pod numer tel. 12 290 41 58 
(w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 9-14). 

 
MADROHUT z Pucharem Dyrektora  

AMP SA– Kraków 

W grudniu 2010 roku odbył się Turniej 
piłkarski w hali sportowej w Zielonkach o 

Puchar Dyrektora AMP SA - Oddział Kraków. Do Turnieju 
zgłosiło się osiem drużyn, które zostały podzielone na dwie 
grupy. W pierwszej grały drużyny: KOLPREM, OLDBOYS 
HTS, ŻARŁACZE, GALICJA (dwie ostatnie reprezentowały 
ligę małopolską TKKF). W drugiej Grupie grały drużyny: 
METALODLEW, MADROHUT, STALPRODUKT, SENSIBILE. 
Do dalszych gier awansowały po dwa najlepsze zespoły 
grupowe. W pierwszej grupie awans wywalczyła drużyna 
GALICJI wygrywając wszystkie mecze grupowe, z drugiego 
miejsca awansowała natomiast drużyna KOLPREM. Z Gru-
py drugiej awans wywalczyły: drużyna METALODLEWU 
wygrywając wszystkie mecze natomiast z drugiego miejsca 
awansowała drużyna MADROHUTU. W półfinale spotkały 
się drużyny: METALODLEW z KOLPREMEM (6:0) oraz GA-
LICJA z MADROHUTEM (0:5). III miejsce w tym Turnieju 
zajęła drużyna KOLPREM, która pokonała drużynę GALICJI 
4:2. W finale spotkały się ponownie drużyny MADROHUTU 
i METALODLEWU. Tym razem MADROHUT zrewanżował 
się za przegraną w fazie grupowej drużynie METALODLE-
WU i pokonał ją  2:0 zdobywając tym samym Puchar ufun-
dowany przez Dyrektora Oddziału Kraków AMP SA.  
Na zakończenie Turnieju przyznano nagrody dla wyróżnia-
jących się zawodników. I tak najlepszym bramkarzem 
uznano Mariusza Mrowca z MADROHUTU, najlepszym 
strzelcem okazał się Daniel Klim, także zawodnik MADRO-
HUTU. Natomiast najlepszym zawodnikiem został wybrany 
Mariusz Stanula piłkarz METALODLEWU. Puchary wręczał 
w imieniu Dyrektora Prezes hutniczego Oddziału TKKF.     

Kurier 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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Z prasy:  Bipromet podpisze z ArcelorMittal umowę na 

dostawę elektrofiltrów za 37,5 mln zł. Bipromet podpisał 
z ArcelorMittal Oddział Dąbrowa Górnicza list intencyjny, na 
podstawie którego firmy zobowiązały się do podpisania w 
ciągu 30 dni umowy o wartości 37,5 mln zł. W ramach umo-
wy Bipromet ma dostarczyć elektrofiltry dla taśmy spiekalni-
czej dla oddziału ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej - 
podał Bipromet. Termin wykonania umowy ustalono na 11 
miesięcy od dnia zawarcia listu intencyjnego. 
Jest zgoda walnego Cognoru na sprzedaż części dys-

trybucyjnej na rzecz Arcelor Mittal. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki Cognor wyraziło zgodę na realizację 
przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów wykorzystywanych 
do obrotu wyrobami hutniczymi na terenie Polski spółkom 
grupy Arcelor Mittal, poinformowała firma w komunikacie w 
środę. Walne nie wyraziło natomiast zgody na nabycie przez 
spółkę wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji 
w spółkach Złomrex Metal, Ferrostal Łabędy oraz HSW Huta 
Stali Jakościowych. Cognor podpisał w listopadzie ze spółkami 
dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal przedwstępną umowę 
sprzedaży aktywów wykorzystywane do obrotu wyrobami 
hutniczymi na terenie Polski. Wartość transakcji, z wyłącze-
niem zapasów, wyniesie 148,9 mln zł. "Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 4 w sprawie nabycia od 
Złomrex SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: Złomrex 
Metal, Ferrostal Łabędy , HSW Huta Stali Jakościowych" - 
czytamy dalej. Według projektu uchwały, Złomrex miał nabyć 
udziały w tych spółkach za kwotę nie wyższą niż 703 mln zł. 
Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Cognor miała 15,87 
mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynu-
owanej) wobec 23,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przy-
chodach odpowiednio 702,09 mln zł wobec 451,47 mln zł.  
Jeden z najbogatszych Ukraińców może kupić bułgar-

ski kombinat stalowy. Jeden z największych kombinatów 
w Bułgarii Kremikowcy zostanie 7 lutego 2011 roku wystawio-
ny na sprzedaż. Kupic go może jeden z najbogatszych Ukraiń-
ców – Konstantin Żewago. Oprócz kompani Konstantina Że-
wago w przetargu wziąć udział może też największy na świe-
cie holding metalurgiczny ArcelorMittal. Już w 2008 roku hol-
ding ten był zainteresowany kupnem Kremikowcy.   
ArcelorMittal Warszawa inwestuje. - Potrafimy szybko 
reagować na zmieniające się potrzeby rynku i uważamy to za 
naszą mocną stronę - mówi Ewa Karpińska, PR manager Ar-
celorMittal Warszawa. -Liczymy, że uda nam się utrzymać 
produkcję na dotychczasowym lub trochę lepszym poziomie. 
Dla ArcelorMittal Warszawa rok 2010 był zdecydowanie lepszy 
niż kryzysowy rok 2009. Ilościowo produkcja stali wzrosła o 
ponad 25 procent.  Szacujemy, że w do końca roku produkcja 
przekroczy 520 tysięcy ton.- Kryzysowy rok 2009 przetrwali-
śmy głównie dzięki produkcji prętów żebrowanych na potrze-
by budownictwa. Rok 2010 przyniósł natomiast ożywienie 
zapotrzebowania na stale specjalne dla motoryzacji i przemy-
słu mechanicznego. Utrzymując satysfakcjonujący poziom 
sprzedaży prętów zbrojeniowych dla budownictwa - rynku, na 
którym zdobyliśmy już trwałą pozycję - zwiększyliśmy sprze-
daż prętów ze stali jakościowych. W hucie rozpoczęto kolejny 
etap inwestycji na uruchomionej w 2008 roku Walcowni 
Drobnej Prętów. Zakończy się on w czwartym kwartale 2011 i 
umożliwi uruchomienie na tym nowoczesnym wydziale pro-
dukcji prętów ze stali specjalnych i jakościowych, które obec-
nie produkowane są na walcowni średnio-drobnej . 

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 
Zapraszamy Związkowców na wyjazdy szkoleniowe, integracyjne  i 
okolicznościowe do Wierchomli. 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. 
FERIE ZIMOWE 2011  

MURZASICHLE, BUKOWINA TATRZAŃSKA , BIAŁKA TATRZAŃSKA , 
MAŁE CICHE, ZWARDOŃ , BIESZCZADY, SŁOWACJA , AUSTRIA, 
EGIPT HURGADA , FRANCJA , WŁOCHY  
• Murzasichle-Akademia narciarska- wiek 7-12 lat- 8 dni- 

830 zl + karnety; 15 dni- 1455 zl + karnety 
• Bukowina Tatrzańska- Zimowisko narciarskie– wiek 9-15 

lat ; 8 dni-880 zl + karnety; 15 dni– 1580 zl +karnety 
• Zwardoń- Szkółka narciarsko - snowboardowi– wiek 7-15    

lat; 8 dni—1075 karnet w cenie 
• Białka Tatrzańska- Zimowisko narciarsko - snowboardowi 

wiek 10-15 lat; 8 dni– 820 zl + karnety; 15 dni– 1450 zl + 
karnety 

• Polańczyk- Obóz narciarsko - snowboardowi– wiek 8-13 i 
14-18 lat; 8 dni - 870 + karnety 

• Polańczyk Obóz „Na tropie przygody”- wiek 8-13 i 14-18 
lat; 8 dni- 890 + karnety 

• Polańczyk- Obóz survivalowy – Samotny wilk– wiek 14-18 
lat; 8 dni- 920 + karnety 

• Donovaly (Słowacja)- Obóz narciarsko - snowboardowi– 
wiek 12-18 lat ; 8 dni—920 zl+ karnety; 15 dni– 1700 zl + 
karnety 

UWAGA !!! 

•  Pracownicy AMP SA  Oddziału Kraków, Dział Socjalny 
„HUT-PUS” S.A. przyjmuje zapisy na filmy w Multikinie: 
 1. „Opowieści z Narnii” 3D   na dzień 14 styczni (piątek). 
Seans rezerwowany jest na godz.17,30. Odpłatność dla pra-
cowników AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wy-
nosi 8 zł za bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą 
do dnia 11 stycznia do godz.13,00 w pok.39 bud „Z” tel   lub 
99 28 74 lub 99 28 85 
 2. „Och Karol 2”   na dzień 21 stycznia (piątek). Seans 
rezerwowany jest na godz.18. Odpłatność dla pracowników 
AMP SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 6 zł za 
bilet. Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą do dnia 18 
stycznia do godz.13,00 w pok.39 bud „Z” tel   lub 99 28 74 
lub 99 28 85. 
3. „ Safari” 3D   na dzień 28 stycznia (piątek). Seans rezer-
wowany jest na godz.17. Odpłatność dla pracowników AMP 
SA uprawnionych do korzystania z ZFŚS wynosi 8 zł za bilet 
Zapisy wraz z wpłatami przyjmowane będą do dnia 25 stycz-
nia do godz.13,00 w pok.39 bud „Z” tel   lub 99 28 74 lub 99 
28 85.        
• Dział Spraw Socjalnych i Bytowych ( pokój 31 bud. 

Z” ,tel. 16-34 lub 16-76) przyjmuje rezerwacje na bilety 
na koncert zespołu Apocalyptica. Impreza odbędzie 
się 24.02.2011, godz. 19.00, w  Łaźni Nowej. Cena bile-
tu 115zł, dla osób uprawnionych 57 zł. Osoby zainteresowa-
ne proszę o zgłoszenie do Działu . Ilość biletów ograniczona.  

 


