
Nr   26/ 19/ (1281)                                                                  24. 07. 2019 r. 

KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Spotkanie z dyr. T. Dziwnielem  

15 lipca 2019 roku odbyło się cykliczne spotkanie Dyrektora ds. 

Wyrobów Płaskich Pana Thomasa Dziwniela z przedstawiciela-

mi największych organizacji związkowych działających w AMP 

SA O/Kraków. Uczestniczyli w nim: Krzysztof Wójcik (NSZZ 

Pracowników AMP), Władysław Kielian (NSZZ Solidarność), 

oraz Eugeniusz Hlek (Solidarność-80). Rozpoczynając spotka-

nie dyr. T. Dziwniel podsumował dotychczasowe działania zwią-

zane z zapowiedzią wyłączenia WP i Stalowni w Krakowie. Za-

sada, którą postawiono za cel to zapewnienie pracy wszystkim 

pracownikom części surowcowej w Krakowie. Dla tych celów 

prowadzone są rozmowy z dyrektorami pozostałych zakładów w 

Krakowie i pozostałych lokalizacjach AMP by obsadzić wakaty 

oraz stanowiska pracy, które mogą ewentualnie zwolnić pracow-

nicy Interim, pracownicy spółek hutniczych oraz stanowiska po 

odchodzących na EiR. O rozwiązaniu umów z pracownikami 

Interim decydują dyrektorzy zakładów. Nie wszyscy pracownicy 

Spółek hutniczych stracą pracę. Tam gdzie jest wymóg specjali-

stycznej wiedzy lub sprzętu będą dalej pracować. W drugiej 

części spotkania dyr. T. Dziwniel omówił stan produkcji w kra-

kowskim oddziale. W czerwcu zmniejszeniu uległa produkcja na 

walcowni gorącej. Trend ten utrzyma się także w lipcu i sierpniu.  

Lepsza sytuacja jest na rynku blach ocynkowanych. Kolejny 

poruszony temat dotyczył wsadu dla Spółki Stalprodukt. Aby 

zapewnić zobowiązanie względem tej Firmy w Krakowie produ-

kuje się duże ilości slabów by zapewnić wspomniany wsad dla 

Firmy Stalprodukt. Ta produkcja ma zapewnić dostawy do końca 

roku, natomiast od stycznia 2020 r. wsad dostarczany będzie 

prawdopodobnie z huty w Fos-sur-Mer z południa Francji jeśli 

dojdzie do zatrzymania WP w Krakowie. Następnie dyr. Dziwniel 

poinformował, iż modernizacja wytrawialni i walcarki jest prowa-

dzona zgodnie z planem. Niestety nastąpiło przesunięcie decyzji 

(do końca roku) w sprawie budowy HDG3. W dyskusji jaka od-

była się na koniec spotkania dyr. T. Dziwniel mówił o poprawie 

kosztów funkcjonowanie WP i Stalowni w Krakowie. Oby ta ten-

dencja utrzymała się gdyż był to jeden z powodów (wysokie 

koszty produkcji WP w Krakowie) zapowiedzi wyłączenia czaso-

wego WP i Stalowni. Dobrą wydaje się wiadomość o zmianie 

decyzyjności jeśli chodzi o sprzedaż wyrobów. Od 1 lipca dział 

sprzedaży będzie podległy Zarządowi AMP SA. Kończąc spo-

tkanie dyr. T. Dziwniel omówił stan wykorzystania urlopów w 

Obszarze Wyrobów Płaskich oraz przedstawił wskaźniki absen-

cji chorobowej, nie są co prawda takie jak zakładano ale uległy 

znacznej poprawie.     K.W.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

 

KOMUNIKAT Organizacji Związkowych krakowskiego oddziału AMP  

Informujemy wszystkich zainteresowanych pracowników ArcelorMittal Poland oraz hutniczych spółek, że wyjazd autokarami na 

MANIFESTACJĘ do Dąbrowy Górniczej w dniu 24 lipca br. nastąpi spod Bramy Głównej AMP o godz. 11.30.  

Prosimy o punktualność. Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma posiłek  
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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,  

czwartek 8-16  ul. Mrozowa 1  bud. Administracyjny 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44 

e mail turystyka@hutpus.com.plwww.hpturystyka.pl 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący 

kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, mło-

dzieży jak i osób dorosłych. Park zlokalizowany jest w miejscowości 

Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska 

i Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od 

Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 17 kilometrów. 

CENA BILETU: 

BILET NORMALNY dla dorosłego oraz dzieci powyżej  140 CM – 

122,55/ osoba 

BILET ULGOWY dla dziecka poniżej  140 CM – 75,05/ osoba 

Dzieci do lat 3 cena 0,95zł /osoba 

Bilet jest ważny w sezonie 2019, zgodnie z kalendarzem otwar-

cia parku  (w terminie 20.06 – 27.10.2019 r.) 

Szczegółowa oferta  na stronie internetowej: www.energylandia.pl 

Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są, w BT HUT-PUS S.A. ul. 

Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:00 do 

15:00 wtorki i czwartki od8:00 do16:00. pokój nr14 Tel.12 643-87-42 

 

WAKACJE 2019 – WIERCHOMLA -  

PAKIETY RODZINNE 

ZAPRASZAMY  DO OŚRODKA WYPOCZYNKOWE-

GO W WIERCHOMLI  „CHATA POD PUSTĄ” 

Wczasy rodzinne tygodniowe dla rodzin z dziećmi.  

Opcje wypoczynku koszt: 

Osoba dorosła + dziecko (1+1) z wyżywieniem                    980 zł 

Osoba dorosła + dwoje dzieci (1+2) z wyżywieniem           1180 zł 

Dwie osoby dorosłe + dziecko (2+1) z wyżywieniem           1547 zł 

Dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci (2+2) z wyżywieniem    1950 zł 

Kontakt: biuro@chatapodpusta.pl, tel. 18 446 82 89; 502 866 301. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej  

http://chatapodpusta.pl/ 

 

Zmiany na stanowiskach w AMP SA 

Radosław Dziedzic 1 sierpnia obejmie stanowisko dyrektora Ener-

getyki. Jego przełożonym będzie Hervé Mouille, dyrektor zarządza-

jący Oddziału Surowcowego. Radoslaw rozpoczął pracę w Arcelor-

Mittal Poland w 2010 roku jako inżynier stażysta w walcowni dużej 

w zakładzie w Dąbrowie Górniczej, a następnie dołączył do zespołu 

Biura Oddziału Wyrobów Długich gdzie zajmował się benchmarkin-

giem polskich walcowni z zakładami w Grupie i współpracą z dyrek-

torem ds. technologii wyrobów długich w Europie (CTO LCE). W 

2011 roku przeniósł się do Oddziału Surowcowego, gdzie został 

asystentem wykonawczym dyrektora wykonawczego Oddziału Su-

rowcowego i członka Zarządu oraz pełnił funkcję analityka w Biurze 

Oddziału Surowcowego. W roku 2012 został kierownikiem wsparcia 

doskonałości operacyjnej i rozwoju w Zakładzie Wielkie Piece, gdzie 

wraz z zespołem odpowiadał m.in. Za wdrożenie metodologii WCM, 

doskonalenie procesu w ramach filaru skoncentrowana poprawa, 

kontroling przemysłowy, logistykę i gospodarkę materiałową. W 

latach 2017 i 2018 z ramienia zakładu pełnił funkcję lidera technicz-

nego, a następnie kierownika remontu odpowiedzialnego za przygo-

towanie i realizację remontu wielkiego pieca nr 2, a także przygoto-

wanie projektów badawczych, które uzyskały dofinansowanie z Na-

rodowego Centrum Badań i Rozwoju. W swojej ostatniej roli zajmo-

wał się optymalizacją kosztów zakładu przez wdrożenie projektów 

programu IMPULS w obszarach surowców, spiekalni i wielkich pie-

ców i przygotowaniem remontu generalnego wielkiego pieca.. Rado-

sław jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz posiada dyplomy EMBA z 

Université du Québec à Montréal w Kanadzie i podyplomowych w 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Gabriel Gilis 1 sierpnia obejmie stanowisko dyrektora Zakładu 

Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej. Jego przełożonym będzie 

Hervé Mouille, dyrektor zarządzający Oddziału Surowcowego. Ga-

briel dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2008 jako asystent 

wykonawczy kolejnych dwóch prezesów części wschodniej europej-

skiego segmentu Grupy. W 2010 roku rozpoczął pracę w struktu-

rach dyrektora ds. technologii (CTO) części wschodniej europejskie-

go segmentu, gdzie odpowiadał za projekty inwestycyjne oraz wy-

mianę doświadczeń w części surowcowej. W roku 2011 objął stano-

wisko kierownika doskonalenia i rozwoju produkcji w Zakładzie Wiel-

kie Piece w Dąbrowie Górniczej, a następnie od 2013 roku do teraz 

odpowiadał za przeprowadzone remonty wielkich pieców ArcelorMit-

tal Poland w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Od 2016 roku pełnił 

funkcję dyrektora Zakładu Energetycznego w Krakowie, a od lipca 

2017 r. do chwili obecnej zajmował stanowisko dyrektora Energety-

ki. Przed dołączeniem do ArcelorMittal Gabriel pracował w hutnic-

twie szkła w Rexam Glass oraz Ardagh Glass. Gabriel posiada tytuł 

inżyniera w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, który zdobył 

na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ukończył też studia podyplo-

mowe Executive MBA na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 

Adam Parzoch 1 sierpnia obejmie stanowisko dyrektora Niezawod-

ności Operacyjnej. Jego przełożonym będzie Yves de Langhe, dy-

rektor ds. technologii (CTO). Adam rozpoczął pracę w ArcelorMittal 

Poland w 1994 roku w walcowni średniej w dziale utrzymania ruchu 

dąbrowskiego oddziału. W roku 1998 dołączył do Zakładu Energe-

tycznego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania, począw-

szy od mistrza. Kolejno był kierownikiem liniowym, głównym specja-

listą i szefem Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego. W 2012 roku objął 

stanowisko dyrektora Zakładu Energetycznego w dąbrowskim od-

dziale ArcelorMittal Poland. W roku 2017 został nominowany na 

stanowisko dyrektora Zakładu Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej. 

Adam ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Częstochow-

skiej o specjalności elektroenergetyka oraz studia podyplomowe na 

Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kierunek organizacja i zarządza-

nie, w zakresie zarządzanie kadrami - przywództwo w reinżynierii - 

standardy Unii Europejskiej. 

Marcin Gamrot 1 sierpnia obejmie stanowisko kierownika wsparcia 

w Zakładzie Huta Królewska. Jego przełożonym będzie Ireneusz 

Góral, dyrektor tego zakładu. Marcin rozpoczął pracę w ArcelorMittal 

Poland w 1995 roku w służbach głównego mechanika, gdzie prze-

szedł szczeble od specjalisty do kierownika. W 2010 roku objął sta-

nowisko szefa w Centralnym UR – systemy klimatyzacji, wentylacji i 

smarowania dla obszarów Śląsk i Małopolska, gdzie miedzy innymi 

prowadził i nadzorował projekty inwestycyjne związane ze zwiększe-

niem niezawodności i ochrony środowiska. W lutym 2019 roku, objął 

stanowisko kierownika wsparcia w Centralnym UR. Marcin ukończył 

Wydział Elektryczny na Politechnice Częstochowskiej o specjalności 

elektroenergetyka oraz studia podyplomowe na Politechnice Ślą-

skiej w Gliwicach, kierunek organizacja i zarządzanie, w zakresie 

zarządzanie kadrami - przywództwo w reinżynierii – standardy UE 
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