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Nowy Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland 

Dąbrowa Górnicza, 1 czerwca 2009 – ArcelorMittal Poland 
informuje, Ŝe na stanowisko Dyrektora Generalnego spółki po-
wołany został Sanjay Samaddar. Zastąpi on Gregora Muenster-
manna, który nadal będzie pełnił funkcję prezesa Zarządu. 
Sanjay Samaddar objął funkcję Dyrektora Generalnego Arce-
lorMittal Poland, a takŜe Dyrektora Generalnego na Europę 
Wschodnią w sektorze produktów płaskich. Z Polską związany 
jest od lipca 2005 roku, kiedy to został dyrektorem ds. sprzeda-
Ŝy i marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland. W 
grudniu 2006 awansował na stanowisko dyrektora ds. marketin-
gu na Europę Wschodnią odpowiadając za planowanie, zarzą-
dzanie zamówieniami, techniczne wsparcie klienta oraz strate-
gię sprzedaŜy. Od marca 2008 Sanjay Samaddar pełnił funkcję 
dyrektora generalnego w ArcelorMittal Ostrava. 
„Doświadczenie, które zdobyłem w czasie mojej pracy w Rumu-

nii, Polsce i Czechach pozwala mi utwierdzić się w przekona-

niu, Ŝe we wszystkich zakładach naszej Grupy pracują doskona-

li fachowcy, ukierunkowani na zdobywanie nowych doświad-

czeń, osiąganie coraz bardziej ambitnych celów, budowanie 

nowoczesnej firmy o silnej konkurencyjnej pozycji. Ostatni rok, 

który spędziłem w Ostrawie był niezwykle istotny z punktu wi-

dzenia moich doświadczeń zawodowych. Wracam do Polski 

bogatszy o nowe umiejętności i nowe, szersze perspektywy. 

ChociaŜ „wracam” nie jest najlepszym określeniem. Tutaj w 

Polsce przez cały czas mieszka moja najbliŜsza rodzina. Tutaj 

przez cały okres pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego 

ArcelorMittal Ostrava aktywnie zaangaŜowany byłem w co-

dzienne sprawy polskiej spółki, pełniąc funkcję członka zarządu. 

Teraz, wspólnie z blisko jedenastoma tysiącami polskich koleŜa-

nek i kolegów, w pełni będę mógł się zaangaŜować w przełamy-

wanie wynikających z globalnego kryzysu barier i budowanie 

mocnej konkurencyjnej pozycji ArcelorMittal Poland. Jestem 

przekonany, Ŝe razem nie tylko przełamiemy kryzys, ale wyjdzie-

my z niego silniejsi”.– skomentował Sanjay Samaddar. Nowy 
Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland rozpoczął pracę w 
grupie ArcelorMittal w grudniu 2003 jako dyrektor ds. sprzeda-
Ŝy i marketingu w Mittal Steel Galati (Rumunia) odpowiadając 
za sprzedaŜ nie tylko w Galati, ale równieŜ w spółkach zaleŜ-
nych w Iasi, Hunedoara i Macedonii. Przed rozpoczęciem karie-
ry w grupie ArcelorMittal, pracował w przemyśle aluminio-
wym, m.in. jako dyrektor generalny India Foils w Kalkucie. 
Wcześniej obejmował stanowisko dyrektora sprzedaŜy i marke-
tingu w firmie Indian Aluminium w Bombaju odpowiadając za 
wyroby walcowane. Firma Indian Aluminium była częścią mię-
dzynarodowego koncernu Rio Tinto Alcan. Sanjay Samaddar 
jest absolwentem Uniwersytetu PendŜabskiego, gdzie studiował 
inŜynierię procesową. Ukończył równieŜ kurs dla kadry mene-
dŜerskiej w London Bussines School. 

Spotkanie Pracodawcy z załogą w HK ZA Sp. z o.o. 
• 3 czerwca z inicjatywy Strony Społecznej odbyło się spotka-
nie Zarządu Spółki z załogą. Obecni na spotkaniu byli takŜe, 
członek Zarządu AMP SA Pan Wim Van Gerven oraz Dyrektor 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Pan Tomasz Ślęzak. Tematem 
spotkania była szeroko rozumiana przyszłość Spółki. Obecnie 
HK ZA Sp. z o.o. liczy 593 pracowników z tego w Krakowie 
zatrudnionych jest 245 osób. W strukturach Spółki znajdują się 
takŜe słuŜby teletechniczne i informatyczne. Pan W. V. Gerven 
mówiąc o projekcie reorganizacji słuŜb utrzymania ruchu w 
ArcelorMittal Poland SA podkreślał, Ŝe część pracowników 
Spółki mogłaby znaleźć tam nową pracę. Na dzień dzisiejszy 
podjęto decyzję, Ŝe teleinformatyka zostanie inkorporowana do 
AMP SA. Na około 100 osób zatrudnionych w tym obszarze 
około 80 pracowników (w tym 24 osoby pracujące w dawnej 
Spółce Sentel) znajdzie zatrudnienie w dziale informatyki AMP 
SA. Decyzja w sprawie pozostałych pracowników teleinforma-
tyki oraz pracowników zajmujących się szeroko rozumianą 
automatyką zostanie podjęta po przyjęciu w AMP SA projektu 
dotyczącego słuŜb utrzymania ruchu. To najwaŜniejsze infor-
macje przekazane przez odpowiedzialnych za reorganizację 
Spółki. Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, Związki Zawo-
dowe oczekują od Zarządu Spółki pełnej informacji o zamia-
rach pracodawcy dotyczących pracowników. Mamy nadzieję, 
Ŝe zgodnie z deklaracjami obecnych na spotkaniu nikt z pra-
cowników nie „ucierpi” na wprowadzanych zmianach.    
 

Spotkanie Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych 
• 3 czerwca w Dabrowie Górniczej odbyło się spotkanie 
członków Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych działającej 
w AMP SA. GKŚS została poszerzona o przedstawicieli dwóch 
oddziałów inkorporowanych w 2009 roku do AMP SA. 
Obecnie w tych oddziałach stosuje się regulaminy 
obowiazujące w okresie gdy były one podmiotami zaleŜnymi. 
Decyzją GKŚS wspólny regulamin dla wszystkich Oddziałów 
będzie obowiązywał od 1 stycznia 2010 roku. Pracodawca 
przedstawił rozliczenie wydanych środków finansowych przez 
poszczególne Oddziały na koniec maja 2009r. Na dzień 
dzisiejszy wydatkowano od 11 do 14% zaplanowanych 
środków finansowych w poszczególnych oddziałach. W trakcie 
dyskusji kol. Marian Skubisz pytał o srodki finansowe ze 
sprzedaŜy ośrodka wczasowego „Groń” w Zakopanem? 
Komisja przyjęła do wiadomości, Ŝe zasilenie ZFŚS 
(proporcjonalnie do zatrudnienia na koniec 2008 roku) nastąpi 
w 2010 roku. Na koniec spotkania Przewodniczący Komisji Pan 
Janusz Jonkisz zwrócił się do poszczególnych Komisji 
oddziałowych o oszczędne gospodarowanie środkami 
finansowymi, poniewaŜ trwająca restrukturyzacja zatrudnienia 
w ArcelorMittal Poland SA moŜe spowodować obniŜenie 
odpisu na ZFŚS, a to moŜe spowodować, Ŝe w bilansie rocznym 
zabraknie środków finansowych na koncie funduszu.  
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Spotkanie z Doradcą ERZ - ciąg dalszy 

• ...Przewidywane wyniki za pierwszy kwartał 2009r, Grupa 
przewiduje obniŜkę wskaźnika Ebidta do poziomu 1Mld$ za 
pierwszy kwartał 2009 roku ze względu na słaby poziom 
zamówień oraz spadek cen sprzedaŜy. Dyrekcja zapowiada 
jednak lepsze wyniki tego wskaźnika za pozostałe kwartały 
tego roku. Niestety w kwietniu nastapiło kolejne ograniczenie 
produkcji co oznacza odłoŜenie w czasie perspektywy lepszych 
wyników oraz poziomu zamówień.  
ZadłuŜenie i bilans grup na koniec 2008r. ZadłuŜenie netto, 
które wzrosło o 10 Mld$ w ciągu 9 miesięcy 2008 roku 
zmniejszyło się o 6 Mld$ w czwartym kwartale i wynosi 26,5 
Mld$ na koniec grudnia 2008 roku. Grupa wyznaczyła sobie za 
cel zmniejszenie zadłuŜenia o 10 Mld$ do grudnia 2009 roku. 
Jak oceniają eksperci nie ma zagroŜenia utraty płynności 
pomimo umiarkowanego spadku wyników. Na koniec 
spotkania poruszono kwestię zaopatrzenia w surowce oraz 
dystrybucję i sprzedaŜ. Niech podsumowaniem tej prezentacji 
będą słowa: „Kto ma w ręku zaopatrzenie i sprzedaŜ ma w reku 
władzę i moŜliwość podejmowania decyzji”. 

Walne Zebranie Delegatów MPKZP 
• MPKZP obchodząca w tym roku 55-lecie na Walnym Zebra-
niu Delegatów podsumowała swoją działalność. Zarząd i Ko-
misja Rewizyjna „kasy” przedstawiły swoje sprawozdania, 
następnie delegaci udzielili absolutorium Zarządowi MPKZP. 
Podjęto uchwałę o uporządkowaniu zapisów i wydaniu jednoli-
tego tekstu Statutu. Delegaci zdecydowali takŜe o podniesieniu 
świadczeń wypłacanych z Funduszu ”D” (kasa pośmiertna), 
podnosząc składkę o 1zł. Od stycznia 2010r składka na kasę 
pośmiertną będzie wynosić 10zł. To spowoduje, Ŝe znacznie  
wzrosną świadczenia wypłacane przez MPKZP. Do „naszej 
kasy” naleŜy 14620 członków z czego 3500 to pracownicy hu-
ty, 2800 pracownicy spółek oraz emeryci i renciści w ilości 
8273 osób. W 2008r MPKZP udzieliła swoim członkom 2 878 
poŜyczek, średnia wysokość poŜyczki to 2 611zł. Maksymalna 
poŜyczka to trzy krotny wkład nie więcej jak 15 tys. zł ze spłatą 
w okresie 3lat. MPKZP jest największą w Polsce i jedną z nie-
licznych, która posiada Kasę Pośmiertną.     

Zwroty składek ZUS od „Karty hutnika” 
• W poprzednim kurierku zamieściliśmy informację o rozpo-
częciu wypłaty składek ZUS od „karty hutnika”. Wypłata doty-
czy roku 1999. „Hutnik” w Oddziale Kraków do 2006 roku 
płacony był rocznie („hutnika” liczono od kwietnia roku po-
przedniego do marca roku następnego), znowelizowana ustawa 
ZUS weszła w Ŝycie od 1.01.1999r  dlatego teŜ zwroty składek 
za 1999r obejmują trzy miesiące (styczeń, luty, marzec). We-
dług pracodawcy plan zwrotów, podkreślamy plan mówi o 
regulacji kolejnych lat (10 lat) w kolejnych miesiącach. Mamy 
nadzieję, Ŝe ten plan zostanie zrealizowany.    

Spotkanie z dyr. Oddziału Kraków 
• W poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Związków Zawodowych z dyr.. Jackiem Wolińskim. Dyr.. Od-
działu Wyrobów Płaskich przedstawił aktualną sytuacje pro-
dukcyjną oraz odpowiadał na pytania związkowców. Szczegó-
łowa relacja ze spotkania w następnym nr kurierka. 

 

ZWIĄZKOWE BIURO TURYSTYCZNE  
UNIHUT S.A. 

UL. UJASTEK 1 BUD. S POK. 125A 
tel. 012-644-68-16          012-390-35-64  

   turystyka@unihut.pl   www.turystyka.unihut.pl 
WIERCHOMLA 

● OBÓZ ŁUCZNICZY WIERCHOMLA : turnusy 7 dniowe 
( 630 zł/os)  i 14 dniowe (1265 zł/os) 
terminy turnusów: 
I –  od 21.06.2009 r do 05.07.2009 r 
II –  od 05.07.2009 do 19.07.2009 r  
III – od 19.07.2009 r do 02.08.2009 r 
IV – od 02.08.2009r do 16.08.2009 r    
Turnusy rozpoczynają się obiadem godz. 13:30 – kończą śnia-
daniem. Przyjazd i powrót własnym transportem. 
• Zapraszamy MATKI Z DZIEĆMI do Wierchomli 

MATKA Z DZIECKIEM – pobyt 
w pokoju z łazienką -   770 zł – 

pobyt następnego dziecka - 330 zł 
Pobyt drugiej osoby dorosłej– wg 

cennika.  
W cenie oferujemy: 

Tygodniowy pobyt (od soboty do soboty), Całodzienne wyŜy-
wienie (pierwsze świadczenie - obiad, ostatnie świadczenie – 
śniadanie) Opieka wychowawcy  w godz. 10 – 18. 

 
Hutnicza Fundacja  
Ochrony Zdrowia 

I Pomocy Społecznej oraz 
CENTRUM MEDYCZNE  

„UJASTEK” ZAPRASZA na AKCJĘ PROZDROWOTNĄ 
„ZDROWIE WIEKU DOJRZAŁEGO” 

w dniu 27 czerwca 2009 roku od godziny 08.00 do 15.00 
w Przychodni Lekarskiej Na Skarpie 64 

OFERUJEMY  
BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE : 

• BADANIA VIDEODERMATOSKOPOWE zmian skó-
ry w kierunku czerniaka 
• BADANIE SPIROMETRYCZNE określające wydol-
ność płuc 
• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE w kierunku oste-
oporozy 
• KONSULTACJE CHIRURGICZNE w zakresie scho-
rzeń układu ruchu 
• KONSULTACJE INTERNISTYCZNE w kierunku 
chorób cywilizacyjnych 
• BADANIE EKG i ELEKTRONICZNE POMIARY 
CIŚNIENIA 
• POMIAR GLUKOZY I CHOLESTEROLU we KRWI 
• PORADNICTWO DIETETYCZNE    wzory diet 
PORADNICTWO DLA KOBIET W CIĄśY i MŁODYCH 
MATEK 
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