
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiany w Zarz ądzie ArcelorMittal Poland  
 
Dąbrowa Górnicza, 21 lipca 2009 r. – ArcelorMittal Poland informuje, Ŝe decyzją Rady Nadzorczej z 
14 lipca br. na funkcję prezesa Zarządu powołany został Sanjay Samaddar , dyrektor generalny 
Spółki. Nowymi członkami Zarządu zostali Czesław Sikorski  i Andrzej Wypych . W skład Zarządu 
ArcelorMittal Poland wchodzą obecnie: Sanjay Samaddar – prezes Zarządu, Stefan Dzienniak – 
członek Zarządu,  Surojit Kumar Ghosh - członek Zarządu, Czesław Sikorski - członek Zarządu, Wim 
Van Gerven - członek Zarządu, Andrzej Wypych - członek Zarządu. 
 
 
Sanjay Samaddar  z Polską związany jest od 2005 r., kiedy to został dyrektorem ds. sprzedaŜy i 
marketingu oraz członkiem zarządu Mittal Steel Poland. W grudniu 2006 r. awansował na stanowisko 
dyrektora ds. marketingu na Europę Wschodnią odpowiadając za planowanie, zarządzanie 
zamówieniami, techniczne wsparcie klienta oraz  strategię sprzedaŜy. Od marca 2008 do maja 2009 r. 
Sanjay Samaddar pełnił funkcję dyrektora generalnego w ArcelorMittal Ostrava. 
Sanjay jest absolwentem Uniwersytetu PendŜabskiego, gdzie studiował inŜynierię procesową. 
Ukończył równieŜ kurs dla kadry menedŜerskiej w London Bussines School. 
 
Czesław Sikorski  od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Zakładami Koksowniczymi 
w Zdzieszowicach, gdzie zaczynał w 1979 r. jako mistrz wydziału. Zajmował takŜe stanowiska 
kierownika wydziału, szefa produkcji i zastępcy dyrektora. Od 1996 r. pełni funkcję dyrektora 
naczelnego, a od 1999 r. jest równieŜ prezesem Zarządu ZK "Zdzieszowice" Sp. z o.o. 
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Krakowie, magister inŜynier chemik. Ukończył takŜe studia 
podyplomowe na AGH,  m.in. w zakresie koksownictwa i zarządzania przedsiębiorstwem 
przemysłowym.  
 
Andrzej Wypych  od roku 2005 pełni funkcję dyrektora personalnego w ArcelorMittal Poland. 
Wcześniej pracował w International Paper Kwidzyn. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, w tym jako dyrektor ds. pracowniczych, członek zarządu w International Paper 
Kwidzyn S.A. w okresie transformacji i restrukturyzacji. W swojej karierze zawodowej był takŜe 
działaczem związku zawodowego i społecznym działaczem samorządowym.  
Magister inŜynier, absolwent Politechniki Gdańskiej (wydział elektryczny) oraz studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
 
Rzecznik Prasowy, Odpowiedzialno ść Biznesu i Komunikacja  
 
Odpowiedzialność Biznesu oraz Komunikacja zostają połączone, aby stworzyć ‘jedno oblicze’ 
ArcelorMittal Poland na potrzeby interesariuszy firmy. Łukasz Cioch zostaje mianowany na stanowisko 
Dyrektora ds. Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji oraz obejmuje funkcję rzecznika prasowego 
spółki (od 1 lipca 2009 r.).  
Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Filologii Angielskiej; Katedra 
UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową). Pracę w ArcelorMittal Poland 
rozpoczął w marcu 2004 r., na stanowisku asystenta Dyrektora Zarządzającego. W czerwcu 2005 r., 
objął stanowisko asystenta wykonawczego Prezesa Zarządu, następnie został mianowany na 
stanowisko dedykowane tworzeniu struktur Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland. Na 
wspomnianym stanowisku zajmował się tworzeniem zamysłu koncepcyjnego dla Odpowiedzialności 
Biznesu, zarządzaniem projektami społecznymi oraz konsolidacją zasobów dedykowanych budowaniu 
wizerunku korporacyjnego ArcelorMittal Poland. 
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O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi 6 hut połoŜonych w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach 
i Chorzowie. 

Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i specjalnych. Dzięki prowadzonym inwestycjom, których koszt w 
latach 2004-2007 wyniósł 3 mld zł ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. 
Jest dostawcą nie tylko znanych od lat wyrobów długich, jak szyny czy kształtowniki, ale przede wszystkim 
najnowocześniejszych wyrobów płaskich, wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny, agd i budowlany. 

Więcej informacji o ArcelorMittal moŜna znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

 
O ArcelorMittal 

ArcelorMittal jest największą na świecie spółką stalową, zatrudniającą ponad 300 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach.  
 
ArcelorMittal jest liderem na wszystkich głównych światowych rynkach stalowych włączając rynek samochodowy, budowlany, 
artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań, zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak 
równieŜ posiada znaczne złoŜa surowców i silnie rozwiniętą sieć dystrybucji. Dzięki zakładom w ponad 20 krajach na 4 
kontynentach, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali. 
 
ArcelorMittal jest obecny na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), 
ParyŜu (MTP), Brukseli (MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie oraz 
Walencji (MTS). 
 
Więcej informacji o ArcelorMittal moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com 

 
 
Kontakt do Biura Odpowiedzialno ści Biznesu i Komunikacji Społecznej ArcelorMittal P oland: 
Łukasz Cioch 
tel.  +48 32 776 78 11 
e-mail: lukasz.cioch@arcelormittal.com 

 


