
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Zmiany w zarządzie ArcelorMittal Poland 

 
31 marca 2016 r.  

 

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland dokonano następujących zmian 

w składzie zarządu spółki: 

− Sushil Jain złożył rezygnację i postanowił kontynuować karierę poza firmą, 

− Tomasz Ślęzak i Ashok Patil zostali powołani na członków zarządu ArcelorMittal Poland. 

 

Tomasz Ślęzak dołączył do ArcelorMittal Poland w roku 2007 jako dyrektor Biura Nadzoru 

Właścicielskiego. Obecnie odpowiada za zarządzanie i restrukturyzację majątku, a także energetykę i 

ochronę środowiska. W dalszym ciągu jest odpowiedzialny za współpracę z sektorem publicznym.  

Tomasz Ślęzak pracę zawodową rozpoczął w 1991 roku w ING Banku Śląskim, gdzie spędził ponad 15 

lat na różnych stanowiskach w rozmaitych obszarach bankowych. 

Tomasz jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia 

podyplomowe), a także IESE Business School. 

 

Ashok Patil dołączył do grupy ArcelorMittal w roku 2001. Zaczynał w Gałaczu, w Rumunii jako 

kierownik w dziale finansów odpowiedzialnym za planowanie biznesowe i kontroling. Pracował również 

w zespołach ds. fuzji i przejęć. W 2005 roku przeniósł się do Londynu, gdzie pracował jako asystent 

wykonawczy członka Zarządu Grupy. W 2012 roku został dyrektorem finansowym w ArcelorMittal 

Ostrava, gdzie odpowiadał również za IT i zakupy. 1 kwietnia 2016 roku obejmuje stanowisko dyrektora 

finansowego ArcelorMittal Europe – Wyroby Płaskie na Europę Środkowo-Wschodnią.  

Ashok ma ponad 24-letnie doświadczenie w obszarze dóbr konsumpcyjnych oraz w sektorze stalowym. 

Przed rozpoczęciem pracy w ArcelorMittal, pracował w sektorze FMCG w Indiach, w tym w ośrodku 

Gillette India & South West Asia, a także na różnych stanowiskach w działach strategicznego 

planowania finansowego, raportowania i w kontrolingu handlowym, w tym przez pewien czas w działach 

produkcyjnych i marketingu.  

Ashok posiada tytuł MBA w zakresie finansów i marketingu; ukończył studia na wydziale budowy 

maszyn, jest też certyfikowanym finansistą. 

 

- W imieniu zarządu chciałbym serdecznie podziękować Sushilowi za jego wieloletnie zaangażowanie w 

funkcjonowanie ArcelorMittal Poland. Tomasza i Ashoka witam w gronie członków zarządu spółki i 

życzę im powodzenia w nowych rolach – powiedział Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal 

Poland.  
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Kontakt / informacje dodatkowe: 
Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 
 
 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady 
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 
11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, 
specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Przez 11 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5,5 mld złotych, unowocześniając każdy 
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
jest jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, 
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 11 lat firma przeznaczyła na te cele 15,5 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z zakładami 
zlokalizowanymi w 19 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we 
wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i 
opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy się 
o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, 
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym 
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza 
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz 
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty 
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2015 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 63,6 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 62,8 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Luksemburgu (MT) 
oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

 


