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Kraków

Zebranie Przewodniczących

(dokończenie na str. 2)

W tym tygodniu przewodniczący brali udział w zebraniu pro-
wadzonym zdalnie dzięki aplikacji Teams. Takie środki ostroż-
ności będą podejmowane dopóki nie minie kolejna fala zwięk-
szonych zachorowań.

Im bliżej końca roku, tym większa niecierpliwość załogi w ocze-
kiwaniu na pozytywne zakończenie negocjacji płacowych. Tym-
czasem pracodawca zwleka z odpowiedzią na drugie z kolei sta-
nowisko związkowe, argumentując, że jest ono nadal zbyt wy-
górowane [8% od średniej płacy z ostatnich 3 kwartałów 2021].
Strona pracodawcy rozmija się z rzeczywistością, nie dostrze-
gając rosnącej inflacji i zakłada, że od nowego roku inflacja
będzie spadać. Ten optymizm jest wymówką, aby ograniczyć
negocjowane kwoty. Cóż, wszystko wskazuje na to, że do koń-
ca roku – wbrew słowom prezesa Samaddara - porozumienie nie
zostanie zawarte. Jak zawsze będziemy przyglądać się przebie-
gowi rozmów i informować o postępach.

Z innych spraw pracowniczych: Agnieszka Kukla, Dyrektor
Płac, Kadr i Dialogu Społecznego poinformowała, że błędy, ja-
kie pojawiły się ostatnio na paskach płacowych (nie zgadzały
się kwoty cząstkowe) zostały zlokalizowane i będą naprawione.

Już wkrótce wydany zostanie komunikat z Biura HR wynika-
jący z wprowadzenia Nowego Ładu. Pracownicy korzystający z
ulg podatkowych będą musieli złożyć specjalne oświadczenia,
które umożliwią pracodawcy uwzględnienie przysługujących
im odpisów.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
dla pracowników AMP na rok 2022 nie został do tej pory uzgod-
niony z powodu rozbieżności stanowisk.

Przewodniczący Władysław Kielian uczestniczył 8 grudnia
w spotkaniu z dyr. Czesławem Sikorskim (wiceprezes Zarzą-
du ArcelorMittal Poland i dyrektor zarządzający Logistyki i Kok-
su). Tematem spotkania było przedstawienie harmonogramu
przebudowy bramy nr 5 (z wagą towarową). Projekt nowej kon-
cepcji tej przebudowy powstanie do końca roku. Przewidywa-
ne koszty to ok. 20 mln zł. W drodze przetargu zostanie wyło-
niona firma – wykonawca zatwierdzonego projektu. Zakłada
się, że prace zostaną ukończone na przełomie 2022/2023.

Podczas dyskusji, jaką w trakcie zebrania prowadzili prze-
wodniczący, tematem numer jeden były negocjacje podwyżek
wynagrodzeń. Stanisław Lebiest sugerował, by przerwać roz-
mowy i powrócić do nich dopiero po świętach. Czesław Bujak
przytaczał rozgoryczone głosy kolegów pracujących na hali i
zarabiających w granicach 3.600 – 3.700 zł podstawy. Na BWZ

W przyszłym tygodniu biuletyn ukaże się z jednodniowym wyprzedzeniem (drukowany będzie we wtorek 21 grudnia, tego
samego dnia ukaże się na stronie internetowej, a w środę 22 grudnia będzie można go odebrać w wydaniu papierowym). Z uwagi na
przerwę świąteczno-noworoczną będzie to prawdopodobnie ostatni numer NBS w tym roku. Gdyby pojawiły się w tym czasie jakieś
gorące newsy to wrzucimy je na stronę www.krhhts.pl do Aktualności lub Ważnych informacji (w zależności od wagi wydarzenia).

Informacje z posiedzenia Zespołu Centralnego
w sprawie podwyżek płac w AMP na 2022 rok

W środę 15 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu
Centralnego z udziałem przedstawicieli 14 związków zawodowych
i strony pracodawcy w sprawie wzrostu miesięcznych wynagro-
dzeń za pracę pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 r.

Jak poinformował biorący udział w negocjacjach przew. Wła-
dysław Kielian, strona społeczna podczas prezentacji stanowisk
wyraziła głębokie niezadowolenie z dotychczasowego przebiegu
negocjacji.

Wszystkie związki zgodnie uważają, że od samego początku
strona pracodawcy przystąpiła do rozmów w złej wierze i bez po-
szanowania słusznych interesów pracowników. Proponując bar-
dzo niskie kwoty na przeszeregowania okazało się, że nie pokry-
wają one zakładanej przez rząd inflacji i nie mają nic wspólnego z
faktycznym urealnieniem płac.

W związku z powyższym Organizacje Związkowe oczekują od
Pracodawcy niezwłocznego przedstawienia propozycji wzrostu
miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych w 2022 roku na po-
ziomie dostosowanym do polskich realiów gospodarczych i kon-
kurencyjności na rynku pracy, tj. co najmniej na poziomie pro-
gnozowanej rocznej inflacji w 2022 r. powiększonej o 2 punkty
procentowe.

Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, które po-
winny upłynąć w atmosferze spokoju i w zdrowiu, strona społecz-
na zaproponowała pracodawcy zawieszenie dotychczasowych
negocjacji i odłożenie ich do 10 stycznia 2022 roku. Związkowcy
mają nadzieję, że będzie to wystarczający czas  na spokojne prze-
myślenie obecnej sytuacji przez pracodawcę.

cały rok był dobry i podobnie zapowiada się rok przyszły, jest
więc podstawa do tego, by żądać od pracodawcy satysfakcjonu-
jącego wynagrodzenia. Jeśli podwyżki będą nikłe, część pracow-
ników tego zakładu rozejrzy się za nową pracą.

Do tej pory było tak, że wszystkie spółki czekały z ruchami
płacowymi do czasu aż negocjacje w AMP się zakończą. Jak za-
uważył Andrzej Grabski, w tym roku niektóre spółki postanowiły
nie oglądać się na hutę. Następnie Andrzej Grabski przypomniał,
że w tym tygodniu rozpoczynają się obrady Europejskiej Rady Za-
kładowej w formie wideokonferencji na Zoomie. Jak powiedział,
będzie to okazją do wymiany informacji, między innymi o tym, na
jakie podwyżki w roku przyszłym mogą liczyć pracownicy innych
europejskich zakładów Grupy AM.
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Rozmowy w sprawie Regulaminu ZFŚS na rok 2022

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach i
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” za-
praszają na uroczystą Mszę Św. w Arce Pana o godz.
18:00 w dniu 16 grudnia 2021 r., tj. w 40 rocznicę
pacyfikacji nowohuckiego kombinatu.

Po nabożeństwie odbędzie się uroczyste odsłonięcie i
poświęcenie figury Matki Bożej Królowej Pokoju.

Kraków w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

W 40. rocznicę wprowadzenia przez władze PRL stanu
wojennego, w samo południe 13 grudnia br. pod pomnikiem
„Solidarności” na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana,
zgodnie z wieloletnią tradycją, delegacje z Komisji Robotni-
czej Hutników NSZZ „S”, Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „S”, działaczy „Solidarności”, a także radni PiS oraz
pozostali przybyli na tę uroczystość, złożyli kwiaty i zapalili
znicze. Przewodniczący KRH Władysław Kielian podzięko-
wał wszystkim za obecność i pamięć, mówiąc m.in.:

- Dzisiaj, 13 grudnia, tak samo jak 40 lat temu wszyscy
doskonale pamiętamy ten dzień i nie jest to data, którą mo-
glibyśmy się cieszyć. Ta bezprecedensowa, podjęta niezgod-
nie z Konstytucją decyzja ówczesnej Rady Państwa była
brutalnym atakiem na obywatelach domagających się wol-
ności i demokratyzacji kraju. Aby zdławić te wolnościowe
ruchy w zarodku, w całym kraju internowano 10 131 osób,
działaczy opozycyjnych wspierających powstałą w sierpniu
1980 r. „Solidarność”. Rząd utracił już dawno poparcie i za-
ufanie znacznej części społeczeństwa, dlatego ta decyzja
wznieciła gniew i chęć stawienia oporu władzy całkowicie
odklejonej od oczekiwań i potrzeb obywateli, i co gorsza,
władzy realizującej plan obcego mocarstwa. Największymi
ośrodkami oporu były duże zakłady pracy, w których pręż-
nie działał i rozwijał się Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność”. Z inicjatywy Komisji Krajowej „S”
ogłoszono strajk generalny, do którego przystąpiła również
krakowska Huta. 16 grudnia podczas pacyfikacji strajku w
kopalni Wujek od kul straciło życie 9 górników, a 21 innych
odniosło rany postrzałowe. Tego samego dnia o godz. 2:00
na teren HiL wkroczyły oddziały wojska i ZOMO, a wkrótce
po pacyfikacji zwolniono z pracy około 2 tys. pracowników.
Pamiętając o tym co się wydarzyło, zawsze w ten dzień przy-
chodzimy tutaj pod pomnik, by wspólnie oddać hołd wszyst-
kim, którzy nie poddali się. Wszystkim, którzy zapłacili naj-
wyższą cenę. Cenę własnego życia. Dlatego, Uchwałą Sejmu
RP z grudnia 2002 r. dzień 13 grudnia obchodzony jest jako
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. (…) Dziękuję, że po-

W telegraficznym skrócie:
Trwają negocjacje Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych w ArcelorMittal Poland w 2022 roku. Obydwie strony
bardzo chciały uzgodnić tekst przed świętami, aby Regulamin był
gotowy do uruchomienia od stycznia 2022 r. Strona związkowa, która
wypracowała wspólne stanowisko, po wielu dyskusjach i rozważa-
niach uczyniła „głęboki ukłon” dla porozumienia, realny do przyjęcia
przy posiadanych funduszach. Na razie porozumienia brak. Czekamy
na podobny gest  ze strony pracodawcy. (B. Suder)

Z ostatniej chwili: Informujemy, że pracodawca w całości zgodził
się przyjąć stanowisko związkowe dotyczące Regulaminu ZFŚS na
2022 r. Szczegółowe informacje podamy po podpisaniu nowego Re-
gulaminu przez wszystkie strony.

W Eko-Energii również podjęto negocjacje, o czym mówił prze-
wodniczący Wiesław Jakubiec. Związki zawodowe wystąpiły tam o
minimum 8% podwyżki. Rozmowy trwają, a póki co zapadła decyzja,
by z Funduszu Socjalnego wypłacić pracownikom dodatkowe pie-
niądze na święta Bożego Narodzenia. Jest jeszcze jeden fakt wyróż-
niający na plus tę firmę. Otóż prezes postanowił jeszcze w tym roku
wypłacić nagrodę w wys. 250 zł wszystkim pracownikom, którzy się
zaszczepili, a jest to grupa licząca ponad 80% całej załogi (w tym ci,
którzy z powodów zdrowotnych nie mogli się zaszczepić). Powinno
to zdopingować resztę pracowników do zaszczepienia, tym bardziej
że firmy, dla których Eko-Energia wykonuje usługi, wymagają takie-
go zapewnienia/ paszportów covidowych.

Paweł Orzeł zastanawiał się, czy wyrównanie progów zarobko-
wych po wprowadzeniu Załącznika nr 1 do ZUZP, co wymagać bę-
dzie dodatkowych funduszy, nie powoduje, że pracodawca jest
ostrożny w przyznawaniu kwot na podwyżki dla całej załogi. – I wła-
śnie dlatego nie chcemy łączyć tych dwóch spraw – odpowiedział
Władysław Kielian.

Na koniec zebrania Janusz Kukułka zgłosił kilka spraw do inter-
wencji. Pierwsza dotyczy kłopotów z wjazdem na teren przed HUT-
PUS-em, ponieważ czytnik przy wjeździe jest bardzo wrażliwy i w
związku z tym szlaban nie zawsze się podnosi. Jako drugą poruszył
sprawę szkoleń BHP, które jak wiadomo muszą być prowadzone po-
mimo pandemii. Jednak uczestnicy szkoleń nie mogą zrozumieć, cze-
mu mimo obostrzeń zgania się ich do jednej sali, podczas gdy prowa-
dzący szkolenie naucza zdalnie z ekranu. Trzecia sprawa wykracza
poza kompetencje władz huty, a dotyczy pewnych niebezpiecznych
sytuacji, z jakimi spotykają się kierowcy korzystający z bramy nr 4
przy ul. Igołomskiej. Zakładowy SIP A. Grabski przyznał, że wysłano
pismo do Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej, jednak bez rezulta-
tu. W związku z tym zasugerował, aby zwrócić się o pomoc do na-
szych nowohuckich radnych.

Raport zachorowań na COVID-19 z dnia 14.12.2021
Według danych przekazanych przez p. Jadwigę Radowiecką pod-

czas cotygodniowego wtorkowego spotkania Zespołu do spraw dzia-
łań związanych z wirusem SARS-CoV-2 wynika, że wg stanu na dzień
14 grudnia br. na kwarantannie oficjalnej (Sanepid) przebywało 39
osób, natomiast na kwarantannie wewnętrznej (zleconej przez AMP)
-109 osób. Zarażonych COVID jest obecnie 118 pracowników.

W grudniu 2021 r. wykonanych zostało 341 testów covidowych, z
czego 13 okazało się pozytywnych.
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Przerwa świąteczna
Zespół HR w rozesłanym ostatnio piśmie zachęca pracowni-

ków umysłowych do wykorzystania urlopów w trakcie przerwy
świątecznej i przypomina, że pracownik powinien wykorzystać
urlop, do którego nabywa prawo w danym roku kalendarzo-
wym. W związku z tym rekomenduje, aby wszyscy pracownicy
umysłowi z wyjątkiem mistrzów, kierowników liniowych i zmia-
nowych, którzy posiadają urlop z 2021r. wykorzystywali go w
terminie od 20 do 31 grudnia br.

Przełożeni są zobowiązani do monitorowania ilości dni urlo-
pów jakie pozostały do wykorzystania do końca roku oraz do
odpo-wiedniej zmiany planów urlopowych. Zespół HR zachę-
ca również, aby ww. pracownicy wykorzystywali urlop z 2022
roku w pierwszym tygodniu stycznia 2022.

Wszystkie wnioski urlopowe na czas przerwy świątecznej
należało wypełnić w aplikacji HRapka do 10 grudnia.

W przypadku, gdy przełożony pracownika, który ma niewy-
korzystany urlop za 2021 rok, zakłada konieczność obecności
tego pracownika w pracy w okresie od 20 do 31 grudnia, powi-
nien uzgodnić odstępstwo od ww. rekomendacji z właściwym
dyrektorem zakładu/biura.

Informujemy, że 24 grudnia jest dniem wolnym w zamian
za święto przypadające w sobotę 25 grudnia.

Pulsoksymetry - jak z nich korzystać
ArcelorMittal Poland zakupiła pulsoksymetry, aby je bezpłat-

nie udostępniać pracownikom, którzy chorują na COVID-19, a nie
otrzymali tego urządzenia z NFZ.

Pulsoksymetr można otrzymać na trzy sposoby:
1. Pulsoksymetr z ArcelorMttal Poland
Każdy pracownik, niezależnie od wieku, który jest chory na

COVID-19 może otrzymać pulsoksymetr z naszej firmy. Zgłoś proś-
bę do bezpośredniego przełożonego. Kierowca Ci go dostarczy.

2. Pulsoksymetr z NFZ
Jeżeli ukończyłeś 55 lat, pulsoksymetr zostanie Ci wysłany po

potwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19. Jeśli nie masz
skończonych 55 lat, możesz zgłosić, że go potrzebujesz. Pulsoksy-
metry są dostarczane potrzebującym w ramach programu Domo-
wej Opieki Medycznej. Wszystkie informacje można znaleźć na:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-otrzymac-pulsoksymetr

3. Pulsoksymetr ze zdalnej opieki PZU
Program „Zdalnej Opieki PZU” jest przeznaczony dla dorosłych

pacjentów, którzy mają opiekę medyczną w PZU.
Program ten zapewnia:
* konsultacje telemedyczne lekarzy, * pulsoksymetr do kon-

troli stanu zdrowia (saturacji krwi oraz pulsu), * konsultacje tele-
medyczne z psychologiem, * edukację medyczną i dostęp do
sprawdzonych źródeł informacji o COVID-19.

By skorzystać z programu należy wysłać SMS o treści COVID
na numer 4102. Po tym zostaniesz umówiony na konsultację tele-
medyczną, podczas której lekarz podejmie decyzję o zakwalifiko-
waniu do programu Zdalnej Opieki COVID. Po zakwalifikowaniu,
w ciągu 2 dni bezpłatnie otrzymasz pulsoksymetr do monitorowa-
nia stanu zdrowia.

Można też oczywiście pulsoksymetr kupić w aptece.
Sposób użycia pulsometru
* pomiary trzeba wykonywać po kilku minutach odpoczynku;
* przed wykonaniem pomiarów trzeba umyć ręce;
* pomiary trzeba przeprowadzić w pozycji siedzącej;
* umieść palec w urządzeniu (opuszką do dołu);
* wciśnij przycisk aby rozpocząć pomiar;
* odczekaj 5-7 sekund na wynik;
Interpretacja wyniku
Saturacja jest to wskaźnik nasycenia hemoglobiny krwi tętni-

czej tlenem. Przedstawiana jest za pomocą symbolu Sa02.
* Prawidłowy poziom saturacji u człowieka mieści się w prze-

dziale 95-99 proc.
* u osób starszych jest to 94-98 proc.
* Saturacja równa lub powyżej 95% - odpowiedni poziom
* Saturacja 90-95% - zagrożenie hipoksją, wezwij pogotowie
* Saturacja poniżej 85% - niedotlenienie, pilnie wezwij pogotowie
* Saturacja poniżej 70% - zagrożenie utratą świadomości.
* Warto wiedzieć też, że u osób palących saturacja jest niższa

niż u niepalących.
Jeżeli saturacja spadnie poniżej 94%, nie zwlekaj i wezwij

pogotowie! Spadek poniżej 90 proc. świadczy o poważnej niewy-
dolności oddechowej!

Hospitalizacja jest konieczna również w przypadku:
* wystąpienia duszności utrudniającej mówienie,
* kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie,
* zmian świadomości i zachowania, takich jak trudności w obu-

dzeniu chorego, niepokojących zmian zachowania, utrudnionego
kontaktu, (cd. na str. 4)

mimo pandemii spotykamy się w tym miejscu by odmówić
wspólną modlitwę i odśpiewać Hymn „Solidarności”.

Następnie swoimi wspomnieniami podzielili się m.in. Broni-
sława Czarska-Marchelewicz –  Sekretarz Zarządu Regionu,
Józef Lassota – były prezydent Miasta Krakowa, Edward Po-
rębski – radny Miasta Krakowa, Jan Pyż – radny Dzielnicy XVIII
oraz Adam Kmita, były pracownik Huty.

W ramach krakowskich uroczystości związanych z 40. rocz-
nicą wprowadzenia stanu wojennego w poniedziałek została
odprawiona msza św. w katedrze na Wawelu. Msza odprawiona
została pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks.
abp. Marka Jędraszewskiego. Po mszy złożono kwiaty pod Krzy-
żem Katyńskim. W uroczystościach na Wawelskim Wzgórzu
uczestniczyły Poczty Sztandarowe reprezentujące Komisję Ro-
botniczą Hutników NSZZ „Solidarność” oraz Komisję Zakła-
dową NSZZ „Solidarność” Walcowni Zimnej. Na murze Wawe-
lu wyświetlane były grafiki i animacje opowiadające o historii
sprzed 40 lat.
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

Badania okresowe
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce obowiązek

realizacji badań okresowych został zawieszony i badania te wy-
konywane są obecnie dobrowolnie.

W momencie odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epi-
demicznego przez Ministra Zdrowia zarówno pracodawca jak i
pracownicy będą zobligowani do uzupełnienia zaległych badań
w ciągu 180 dni.

Jak wskazują statystyki, stan epidemii spowodował wycofa-
nie się społeczeństwa i zaniedbanie profilaktyki zdrowotnej zwią-
zanej z innymi zagrożeniami niż COVID-19.

W związku z tym, mając na uwadze konieczność prowadzenia
profilaktycznych badań diagnostycznych pomagających we
wczesnym wykryciu chorób takich jak np. cukrzyca czy nadci-
śnienie oraz monitorowanie ewentualnie już występujących
schorzeń, zachęcamy do wykonywania badań okresowych w
obecnym reżimie sanitarnym.

Stan zdrowia przekłada się na bezpieczeństwo Twoje i Twoich
kolegów w pracy. Dbaj o swoje zdrowie dla siebie i innych!

W ośrodkach medycyny pracy obowiązują restrykcyjne za-
sady sanitarne takie jak:

- rejestracja pracowników na konkretną datę i godzinę,
- limit pracowników przyjmowanych w ciągu jednego dnia,
- obowiązek zachowania dystansu co najmniej 2 m wobec in-

nych osób (należy zajmować tylko miejsca siedzące na wyzna-
czonych krzesłach),

- obowiązek stosowania maseczek cały czas w trakcie pobytu
w ośrodku (rekomenduje się również stosowanie jednorazowych
rękawiczek ochronnych),

- przy wejściu do ośrodka należy obowiązkowo zdezynfeko-
wać ręce i dokonać pomiaru temperatury ciała, a przy wyjściu
rekomendowana jest ponowna dezynfekcja dłoni  (info z BHP)

Obostrzenia covidowe, które wejdą w życie od 15 grudnia:
* obniżenie limitu obłożenia lokali w restauracjach, barach i

hotelach do 30 proc.
* obniżenie limitu do 30 proc. w kinach, teatrach, obiektach

sakralnych (w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji)
* zamknięte kluby i dyskoteki (w dniu 31 grudnia i 1 stycznia

ograniczenie to nie będzie obowiązywać przy maksymalnej licz-
bie 100 osób)

* ograniczenie w środkach transportu zbiorowego do 75 proc.
* obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących

na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.
Przekroczenie limitów może być możliwe dla osób zaszczepio-

nych, ale tylko, gdy przedsiębiorca wykaże, że weryfikuje certy-
fikaty covidowe.

Zmiany w szkołach:
* od 20 grudnia do 9 stycznia nauczanie zdalne we wszystkich

szkołach.
Zmiany dla osób przylatujących spoza strefy Schengen:
* obowiązek testu na COVID-19 na co najmniej 24 godz. wcześniej
Od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych

i nauczycieli będą mieć obowiązek szczepień

* bólu w klatce piersiowej,
* spadku ciśnienia poniżej 90/60 u osoby, która zazwyczaj ma

wyższe ciśnienie.
Na zaburzony wynik saturacji może wpływać:
* niska lub wysoka temperatura pomieszczenia;
* złe założenie czujnika (palec musi idealnie przylegać do środka

urządzenia);
* niekontrolowane wstrząsy ciała, np. drgawki;
* zaburzenia poziomu hemoglobiny;
* rodzaj światła w pomieszczeniu; * różne zmiany na paznok-

ciach, np. ciemny lakier, hybryda, grzybica
* zatrucie tlenkiem węgla, * stres,
* spożycie kawy, napojów energetycznych.
Nie lekceważmy gorszego samopoczucia i żadnych objawów

chorobowych. Monitorujmy swój stan zdrowia, a w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości wezwijmy pogotowie ratunkowe.

Sztab kryzysowy ArcelorMittal Poland

Przypominamy, że infolinia do Kadr (AM Business Cen-
ter of Excellence Poland) będzie nieczynna w dwie najbliż-
sze środy, tj. 22 grudnia oraz 29 grudnia 2021 r.

Zmiany na stanowiskach, grudzień 2021 r.
W dniu 13 grudnia Dział Komunikacji i Dialogu Lokalnego po-

informował o zmianach na stanowiskach dotyczących Arcelor-
Mittal Poland. Przedstawiają się one następująco:

Augustine Kochuparampil, członek dyrekcji wykonawczej,
wiceprezes ArcelorMittal i dyrektor generalny ArcelorMittal Eu-
rope – wyroby długie, przejdzie na emeryturę z końcem marca
2022 r. W ArcelorMittal spędził 27 lat, a w branży stalowej – 46 lat.

Następcą Augustine’a w roli dyrektora generalnego Arcelor-
Mittal Europe – wyroby długie będzie Sanjay Samaddar – dy-
rektor generalny i prezes Zarządu ArcelorMittal Poland. Z kolei
następcą Sanjaya Samaddara w roli dyrektora generalnego Arce-
lorMittal Poland będzie Frederik Van De Velde – dotychczaso-
wy zastępca dyrektora generalnego.

Sanjay Samaddar, wiceprezes ArcelorMittal, dyrektor perso-
nalny i IT w ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie, odpowie-
dzialny za Shared Service Centre w Europie, zostaje mianowany
dyrektorem generalnym ArcelorMittal Europe – wyroby długie.
Na tym stanowisku zastąpi Augustine’a Kochuparampila. Zmia-
na wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 r., po 3-miesięcznym okresie
przejściowym, który rozpocznie się 1 stycznia, a podczas które-
go Augustine i Sanjay będą pracowali razem.

W jego nowej roli przełożonym Sanjaya będzie Geert Van Po-
elvoorde, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Arcelor-
Mittal Europe. Sanjay nadal będzie pełnił funkcję prezesa Zarzą-
du ArcelorMittal Poland i szefa ArcelorMittal na Polskę.

Frederik Van De Velde, General Manager ArcelorMittal i za-
stępca dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland zostanie
dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland. Zmiana wchodzi
w życie 1 stycznia 2022 r. W swojej nowej roli Frederik będzie
odpowiadał za klastry Dąbrowa Górnicza i Kraków, a jego przeło-
żonym będzie Yves Koberle, wiceprezes ArcelorMittal i dyrektor
generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie.

Przedświąteczne atrakcje
W sobotę 18 grudnia o 11.30 spod Barbakanu wyruszy Koro-

wód Kolędniczy w kierunku Rynku Głównego. Tam nastąpi pre-
zentacja grup kolędniczych, które wykonają prastare kolędy i
pastorałki. Po południu o godz.16:00 rozpocznie się w tym sa-
mym miejscu występ grupy kolędniczej „Pleśnioki” z Pleśnej.


