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Nowe Forum Bezpieczeństwa 

W dniu 24 listopada, z udziałem Frederika Van De Velde, za-

stępcy Dyrektora Generalnego, Czesława Sikorskiego, Wicepre-

zesa Zarządu oraz Dyrektorów Zarządzających Hervé Mouille’a 

oraz Wojciecha Koszuty Dyr. Obszaru Wyroby Płaskie, a także 

przedstawicieli związków zawodowych i SIP, odbyło się kolejne 

Forum Bezpieczeństwa. Tym razem przedstawiciele Formu spo-

tkali się w ZKZ Zdzieszowice. Zastępca Dyr. BHP kol. Jerzy 

Wojcieszak powitał zebranych. Podzielił wszystkich uczestników 

Forum na mniejsze grupy, które miały wizytować Zakład. Przed 

wyjściem na zakład Pan Andrzej Petryszyn szef BHP w ZKZ 

bardzo szczegółowo przeprowadził szkolenie BHP, które po-

zwoliło bezpiecznie poruszać się po terenie Zakładu. Każda 

grupa podczas wizyty w Zakładzie miała swojego opiekuna. 

Podczas tej wizyty uczestnicy Forum wnikliwie przyglądali się 

prowadzeniu procesów produkcyjnych i pracy załogi w zdzieszo-

wickiej koksowni. Szczególną uwagę zwrócono na znajomość i 

stosowanie podstawowych nawyków bezpieczeństwa. Po 

dwóch godzinach wszyscy uczestnicy Forum spotkali się po-

nownie w świetlicy w celu przedstawienia wyników wizyty. Pod-

czas omawiania wyników przez grupy przewijała się informacja,  

iż poza małymi drobnymi uwagami ZKZ jest Zakładem o wyso-

kim standardzie w każdej dziedzinie. Czystość oraz bardzo do-

bre zabezpieczenia BHP to główne atuty ZKZ. Dyr. Frederik Van 

De Velde podsumował całą wizytę nie kryjąc zadowolenia z tak 

dobrze prowadzonego zakładu. Dodał, iż  celem comiesięcz-

nych spotkań Forum bezpieczeństwa jest poprawa bezpieczeń-

stwa – w podróży do zera wypadków.   J. Kawula 

 

Porozumienie w krakowskiej części Spółki Cognor 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Związków Zawodowych działających w Cognor Oddział Kraków 

z przedstawicielami Pracodawcy. Zarząd Spółki reprezentowali 

Dyrektor ds. Finansowych Pan Krystian Gunia i Dyrektor Kra-

kowskiego Oddziału Pan Jan Warian. Głównym tematem roz-

mów były sprawy finansowe, a przede wszystkim podwyżki płac 

i nagrody Świąteczne. Ustalono, że w ciągu 3 kolejnych lat po-

cząwszy od 01.01.2022, każdy pracownik Firmy otrzyma pod-

wyżkę w wysokości 300,00 zł brutto, wliczoną do płacy zasadni-

czej. Dodatkowo w najbliższym czasie załoga otrzyma nagrodę 

świąteczna w kwocie 2000,00zł. W dalszej części spotkania 

Panowie Dyrektorzy poinformowali o planach związanych z mo-

dernizacją i inwestycjami w Krakowie. Kolejnym tematem spo-

tkania  była informacja o rozmowach jakie prowadzi Spółka w 

celu zakupienia dla pracowników Cognor pakietu medycznego. 

Ma on obejmować szeroki zakres świadczeń, co w obecnych 

czasach jest wartością nie do przecenienia.   T. Ziołek 

 

Porozumienie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradza-

nia w Spółce BCoE 

W dniu 29.11.2021 odbyły się kolejne rozmowy dotyczące wpro-

wadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania w Spółce BCoE  

Poland. Z uwagi na sytuację pandemiczną spotkanie odbyło się 

w systemie zdalnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Związków Zawodowych działających w Spółce, a ze strony Pra-

codawcy członkowie Zarządu z Prezesem Panem Priyambhu 

Aria na czele. Spotkanie prowadziła Dyrektor HR Pani Anna 

Wyczesany. Po kilkugodzinnych negocjacjach strony doszły do 

porozumienia w zapisach dotyczących zmian w systemie upraw-

nień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. 

Będą one obowiązywały przez najbliższe 10 lat. W związku z 

podpisaniem porozumienia Pracodawca wypłaci każdemu pra-

cownikowi nagrodę w wysokości 730,00 zł wraz z wypłatą za 

miesiąc listopad 2021 roku.    T. Ziołek 

 

Zmiany w ArcelorMittal Poland SA 

Hervѐ Mouille, General Manager ArcelorMittal, obecnie dyrek-

tor zarządzający oddziałem surowcowym, dołączy do Arcelor-

Mittal Dofasco w styczniu 2022 roku, po 9 latach pracy                     

w ArcelorMittal Poland. W imieniu Zarządu i Dyrekcji Wykonaw-

czej ArcelorMittal Poland pragniemy podziękować Hervѐ za jego 

solidny wkład w rozwój  ArcelorMittal Poland w ciągu tych lat i 

życzymy mu wielu sukcesów na nowym stanowisku.              

Grzegorz Maracha, Manager ArcelorMittal, 1 grudnia obejmie 

stanowisko dyrektora oddziału surowcowego. Będzie również 

członkiem Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland. Jego 

przełożonym będzie zastępca dyrektora generalnego Arcelor-

Mittal Poland Frederik Van De Velde. Od 1 grudnia 2021 roku 

Grzegorz i Hervѐ będą wspólnie pracowali nad przekazaniem 

procesu zarządzania oddziału surowcowego. Grzegorz rozpo-

czął pracę w krakowskim oddziale spółki w 1994 r. na stanowi-

sku inżyniera. Po 11 latach został dyrektorem stalowni. W 2012 

roku, po połączeniu Zakładu Wielkie Piece i Zakładu Stalownia, 

objął stanowisko dyrektora Zakładu Wielkie Piece i Stalownia.  

Grzegorz uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie inżynierii 

materiałowej (Wydział  Metalurgii) na Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, posiada również tytuł Executive MBA 

zdobyty na Uniwersytecie Sztokholmskim i Uniwersytecie Eko-

nomicznym w Krakowie. W sierpniu tego roku został powołany 

na stanowisko prezesa zarządu spółki Kolprem, które zajmował 

dotychczas. 

Czesław Sikorski General Manager ArcelorMittal, wiceprezes 

Zarządu ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający Logistyki i 

Koksu 1 grudnia dodatkowo obejmie stanowisko prezesa                 

i dyrektora generalnego spółki Kolprem. Jego przełożonym na-

dal będzie zastępca dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland 

Frederik Van De Velde. 

Czesław został powołany do Zarządu ArcelorMittal Poland w 

lipcu 2019 r. Od roku 2019 jest wiceprezesem firmy. 

Od początku kariery zawodowej Czesław związany jest z Zakła-

dem Koksowniczy w Zdzieszowicach. Zaczynał w 1979 roku 

jako mistrz wydziału, zajmując kolejno stanowiska : kierownika 

wydziału, szefa produkcji, zastępca dyrektora, a od 1996 dyrek-

tora naczelnego. Od 1999 do 2010 roku pełnił funkcje  prezesa 

Zarządu i dyrektora naczelnego ZK „Zdzieszowice” Sp. z o.o. W 

roku 2010 objął stanowisko dyrektora zarządzającego oddziału 

wyrobów długich, a pod koniec 2011 r. – dyrektora zarządzają-

cego oddziału surowcowego. Następnie pod koniec roku 2012 

przejął nadzorowanie projektów specjalnych i został powołany  

na stanowisko dyrektora zarządzającego ds. produkcji koksu i 

projektów specjalnych. W 2019 do jego obowiązków należało 

dodatkowo nadzorowanie kwestii BHP w firmie – został nomino-

wany na stanowisko dyrektora zarządzającego ds. produkcji 

koksu, BHP i projektów specjalnych. Czesław jest absolwentem 
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MPKZP Odział Kraków informuje, że punkt obsługi MPKZP 

Odział Kraków ul. Mrozowa 1  

w okresie świątecznym pracuje: 

Do 22.12.2021 – bez zmian 

23.12.2021-27.12.2021- przerwa świąteczna 

28.12.2021 (wtorek) czynne okienko kasowe i księgowość 

29.12.2021 (środa) czynna księgowość 

30.12.2021 (czwartek) czynne okienko kasowe i księgowość 

31.12.2021 (piątek) nieczynne zamkniecie roku. 

MPKZP życzy Wesołych Świąt !!! 

 

INFORMACJA   MPKZP 

Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w 

Krakowie przypomina, że Decyzją Walnego Zgromadzenia Dele-

gatów z Czerwca tego roku została podniesiona od 01.01.2022  

składka na Kasę Pośmiertną do  kwoty  20 zł/mc. Osoby, którym 

składka nie jest pobierana przez listę płac mogą dokonywać 

wpłat bezpośrednio  w okienku kasowym lub na nasze konto.  

Termin płatności za cały rok do 31.03.2022.    
   Za Zarząd MPKZP o/Kraków 

   Przewodniczący Mirosław Kopeć  

 

Koledze Mariuszowi Wójcikowi 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci teścia  

składa Zarząd Zakładowy PSK NSZZ Pracowników AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 

 

Koledze Leszkowi Jewule 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy 

składa Zarząd Zakładowy PSK NSZZ Pracowników AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 

Cd ze str nr 1… i posiada tytuł magistra inżyniera – chemika. 

Ukończył również studia podyplomowe AGH w zakresie koksow-

nictwa i zarządzania  przedsiębiorstwem produkcyjnym, a także 

Harzburg Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

(ekonomia). Jest współautorem wielu wynalazków i rozwiązań 

konstrukcyjnych zastosowanych w koksownictwie oraz technolo-

gii zmniejszających zanieczyszczenie środowiska.  W związku z 

powyższymi zmianami przełożonym Piotra Baryckiego, dyrekto-

ra Centralnej Logistyki będzie Czesław Sikorski. 

Urszula Michalik  1 grudnia obejmie stanowisko wiceprezesa i 

zastępcy dyrektora  generalnego Kolprem. Jej przełożonym bę-

dzie Czesław Sikorski, wiceprezes Zarządu ArcelorMittal Po-

land, dyrektor Zarządzający Logistyki i Koksu, prezes i dyrektor 

generalny spółki Kolprem. 

Urszula dołączyła do Grupy w 2008 roku jako dyrektor ds. han-

dlu i logistyki w spółce zależnej ArcelorMittal Poland – KOL-

PREM. Wcześniej pracowała na stanowiskach kierowniczych w 

działach handlowych takich firm ja DBCARGO  czy PKP CAR-

GO. Bazując na swoim doświadczeniu w zakresie handlu i orga-

nizacji transportu kolejowego, od 2016 roku była zatrudniona 

jako globalny kupiec  ds. kolei w ArcelorMittal European Purcha-

sing Organisation. W 2018 roku Urszula wróciła do struktur Ar-

celorMittal Poland obejmując stanowisko kierownika projektów 

logistycznych w zespole Centralnej Logistyki. W lipcu 2020 Ur-

szula została dyrektorem ds. zakupu i sprzedaży paliw i produk-

tów węglopochodnych. 

Dorota Węglarska, główny specjalista ds. marketingu i relacji z 

klientami w obszarze koksu. 1 grudnia obejmie stanowisko dy-

rektora handlowego ds. koksu. Jej przełożonym będzie Czesław 

Sikorski wiceprezes Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor za-

rządzający Logistyki i Koksu, prezes i dyrektor generalny spółki 

Kolprem. 

Dorota związana jest ze zdzieszowickim oddziałem ArcelorMittal 

Poland od 2004 roku. Pracę rozpoczęła w Dziale Handlowym 

jako specjalista ds. sprzedaży a następnie została specjalistą 

ds. strategii i analiz rynkowych, a w 2015 r. specjalistą ds. mar-

ketingu i relacji z klientami. W styczniu 2020 r. objęła stanowisko 

głównego specjalisty ds. marketingu i relacji z klientami. 

 

Ubezpiecz się w PZU 

- Biuro Obsługi PZU poleca ubezpieczenia: komunikacyjne, ma-

jątkowe, turystyczne, finansowe, obowiązkowe i dobrowolne 

OC, rolne, wypadkowe i inne. Biuro Obsługi PZU mieści się przy 

ul. Mrozowej 1 (bud. Hut-Pus), pok. 27, tel.: 12 390 40 51, 660 

544 212. Przypominamy, każda osoba zarejestrowana w PZU 

może korzystać z dodatkowego 10% rabatu przy ubezpiecze-

niach majątkowych.  

- Biuro Obsługi PZU Życie mieści się przy ul. Mrozowej 1 (bud. 

Hut-Pus) pok. 28, tel. (12) 390-40-50 lub 788 655 124, 788 523 

796. E-mali: biuro@polishut.pl, polishut@interia.pl Proponujemy 

pomoc przy założeniu konta mojePZU. Zapraszamy  

 

Z prasy: Chiny przygasiły piece. Europa rozpędza produkcję. W 
październiku tego roku produkcja stali była o 10,6 proc. niższa 
niż przed rokiem. To wynik spadku produkcji w Chinach niemal 
o jedną czwartą. Unia Europejska wciąż w fazie wzrostu. Pro-
dukcja stali na świecie wyniosła w październiku 145,7 mln ton. 
- Produkcja Chin w tym miesiącu wyniosła 71,6 mln ton, co 
oznacza spadek o 23,3 proc. rok do roku. 
- W Unii Europejskiej wyprodukowano w październiku13,4 mln 
ton – wzrost o 6,4 proc. 
Październikowe dane Worldsteel wskazują, że globalna produk-
cja stali spadła o 10,6 proc., do 145,7 mln ton. Od stycznia do 
końca października wzrosła jednak o 5,9 proc., do 1,607 mld ton  
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