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40 pomysłów na lepszą pracę
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Charlotte Rodaway
charlotte.rodaway@arcelormittal.com

Początkowe ograniczenia pro-
dukcji wyniosły ok. 15%, teraz
kierownictwo zdecydowało się
na cięcia rzędu 50%. Dlaczego
wprowadzono tak drastyczne
działania?
Od czwartego kwartału 2008
rynek zaczął bardzo słabnąć. De-
cyzja o ograniczeniu produkcji nie
jest podejmowana łatwo, ale jako
Spółka staramy się działać w taki
sposób, by zagwarantować równo-
wagę naszej Grupy. Dlaczego tak
bardzo ograniczyliśmy produkcję? 
Z powodu osłabienia popytu i ko-
nieczności dostosowania podaży do
poziomu zapotrzebowania na rynku. 
Krótkoterminowy popyt na rynku
wyrobów hutniczych był silnie
uwarunkowany przez proces upłyn-
niania  zapasów. Zakłady potrzebują
zapasów w magazynach, by za-
gwarantować terminowość dostaw.
Lecz nagle okazuje się, że tych za-
pasów nie potrzeba, bo spada popyt,
więc zanim złożą kolejne zamówie-
nia, firmy zaczynają obniżać stany
magazynów – ten właśnie proces

nazywamy “upłynnianiem zapasów”.
Jednym słowem - nie ma sensu
produkować, jeżeli nie ma na tę
produkcję zapotrzebowania.  

Niektórzy nazywają to odwagą,
dla innych jest to trudniejsze do
przełknięcia; jak Pan by zdefinio-
wał działania podejmowane przez
ArcelorMittal w odpowiedzi na
globalny kryzys ekonomiczny?
Podjęliśmy wyważone i odpowie-
dzialne działania, by dostosować się
do popytu i aktualnego zapotrzebo-
wania na rynku – wszystko po to,
by zagwarantować  równowagę na-
szej Spółki. Produkowanie stali,
kiedy nikt jej nie potrzebuje, zakłó-
ciłoby tę równowagę. Na przykład
kupowanie surowców, by wyprodu-
kować stal, która następnie zalega
w magazynach, bo nie można jej
sprzedać w okresie, gdy nasi klienci
jej nie kupują, oznaczałoby, że wy-
prowadzamy z naszej Spółki go-
tówkę. To mogłoby spowodować,
że w pewnym momencie zabraknie
nam pieniędzy. 
Nasza Spółka pokazała, że jest lide-
rem. Jak się spojrzy na dane liczbowe
dotyczące światowego hutnictwa
widać globalny spadek popytu na

stal, który skłonił także inne firmy do
podjęcia podobnych działań. 

Na czym polega różnica między
popytem „rzeczywistym” a po-
pytem “jawnym”? Jak te dwa
czynniki wpływają na produkcję?
Popyt rzeczywisty to popyt ze
strony tych, którzy rzeczywiście zu-
żywają stal. Popyt jawny pokazuje to,
co widzimy, czyli popyt rzeczywisty
plus lub minus zmiany w zapasach.
Tak zwany „efekt zapasów” ozna-
cza, że popyt rzeczywisty i jawny
mogą się dość znacznie różnić.
Kiedy jesteśmy w okresie dekoniun-
ktury, popyt jawny jest mniejszy niż
popyt rzeczywisty, ponieważ ludzie
zmniejszają swoje zapasy. Dlatego
właśnie tak mocno obcięliśmy pro-
dukcję. W okresie długotermino-
wym  popyt rzeczywisty i jawny
powinny się zrównoważyć.  

W jaki sposób ArcelorMittal
przygotowuje się na powrót 
koniunktury? 
Oprócz dbania o zdrową kondycję
naszej Firmy poprzez poprawę bi-
lansu i racjonalizację kosztów, utrzy-
mujemy nasze wyposażenie w takim
stanie, by było gotowe na powrót do

produkcji, gdy tylko okoliczności na
to pozwolą. Prowadzimy nieustanny
dialog z naszymi interesariuszami;
monitorujemy to, co się dzieje na

rynkach; analizujemy nasze zapo-
trzebowanie na surowce i wszelkie
wąskie gardła w łańcuchu dostaw.
Wszystko po to, by zagwarantować

naszej Spółce dobrą pozycję i kon-
kurencyjność, kiedy powróci koniun-
ktura. Naszym celem jest działanie
tak aktywne, jak to możliwe.

ArcelorMittal przygotowuje
się na powrót koniunktury?
We wrześniu 2008  ArcelorMittal był jedną z pierwszych spółek hutniczych, która zdecydowała się na
ograniczenie produkcji w swoich zakładach. Pytamy członka Komitetu Zarządzającego i Szefa Strategii
Billa Scottinga o powody tych ograniczeń i co one oznaczają dla naszej firmy.

Charlotte Rodaway
charlotte.rodaway@arcelormittal.com

W maju 2009 roku Członek Za-
rządu Grupy Michel Wurth odbył
szereg spotkań z pracownikami sek-
tora Wyrobów Płaskich na Europę
(Flat Carbon Europe - FCE) oraz
ośrodków zajmujących się Dystry-
bucją i Rozwiązaniami Technicznymi
(Distribution Solutions). W towa-
rzystwie, między innymi, prezesa
wykonawczego FCE Robrechta
Himpe oraz prezesa wykonawczego
Dystrybucji i Rozwiązań Technicz-
nych Philippe’a Darmayana, Michel
Wurth spotkał się z zespołami lide-
rów w siedmiu miejscowościach.
Spotkania były okazją do bezpo-
średniej dyskusji z najwyższym kie-
rownictwem na temat przyszłości
naszej spółki w kontekście trwają-
cego kryzysu gospodarczego, dzia-
łań podjętych w odpowiedzi na ten
kryzys oraz wyzwań, które musimy
wspólnie podjąć. Taki sposób komu-
nikacji z kierownictwem, stanowiący
modelowy przykład otwartości i

przejrzystości, będzie wdrażany w
całej Grupie. 
„Zdrowie i Bezpieczeństwo są funda-
mentem tego, co robimy,” - stwierdził
Michel Kurth, zaczynając spotkanie w
Luksemburgu 25 maja b.r. Podkreśla-
jąc znaczenie BHP we wzajemnych
relacjach osób pracujących w danym
zespole, powiedział uczestnikom
spotkania: „Jeśli nie szanujemy zasad
Bezpieczeństwa i Zdrowia, to znaczy,
że nie szanujemy się nawzajem.” 
Obecny kryzys jest najpoważniej-
szym kryzysem ostatnich 50 lat.
Uderzył on w naszą Spółkę, lecz do-
tyka praktycznie wszystkich obsza-
rów działalności gospodarczej.
„Musimy poprzez trudne, ale ko-
nieczne działania - przygotować
przyszłość naszej Spółki, musimy
wyjść z tego kryzysu silniejsi niż by-
liśmy wtedy, gdy się rozpoczynał”
podkreślał Michel Wurth.
Podczas gdy gospodarki wscho-
dzące, takie jak Chiny, odnotowały
w pierwszym kwartale obecnego
roku wyniki lepsze niż w roku
2008, produkcja stali w Europie 
Zachodniej wynosi ok. 50% mocy

„Mój ojciec, Sadi de Souza przepra-
cował w tym przedsiębiorstwie 31
lat, na emeryturę przeszedł w 1984
roku. Obserwowałam jego zaanga-
żowanie i rozwój zawodowy i zawsze
bardzo chciałam tu pracować. Taka
możliwość pojawiła się w 1989 roku.

Patrząc wstecz na moje doświad-
czenia widzę, jak wiele było okazji
do nauczenia się nowych umiejęt-
ności i jak często można było się tą
wiedzą podzielić. Bardzo lubię pracę
w tej Spółce nie tylko dlatego, że
ma ona taką pozycję w hutniczym
świecie, lecz także dlatego że za-
wiera historię wielu pokoleń, w tym
także moich rodziców. 

Czuję się częścią Grupy, która jest
obecna w ponad 60 krajach, co daje
mi motywację zarówno osobistą, jak
zawodową. Pracujemy tu nie tylko
po to, by produkować stal, ale także
po to, by budować przyszłość.”

Czekamy na wypowiedzi naszych
kolegów. Prosimy o maile na: 
editorial@arcelormittal.com

Bezpośrednie spotkania 
i przejrzystość 
w czasach kryzysu

1 – czasopismo pracowników 
i współpracowników huty 
ArcelorMittal Warszawa.
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Na okładce: Paulo Medeiros kieruje zespołem
elektryków utrzymania
ruchu, który obsługuje
piec elektryczny w Ar-
celorMittal Belval (Lu-
ksemburg). Dzięki
dokładności i wytrwa-
łości Paulo ma bardzo
duży wkład w proces
ciągłej poprawy 
technicznej zakładu
oraz redukcję kosztów
produkcji.

Ednamar Miranda de Souza, 
Programista Utrzymania Ruchu 
w Stalowni, Stale nierdzewne, Brazylia

produkcyjnych. „Musimy budować
nową równowagę” - powiedział Mi-
chel Wurth zwracając się do liderów i
tłumacząc działania podejmowane w
odpowiedzi na kryzys. „Naszym za-
daniem w chwili obecnej jest dalsze
ograniczanie zapasów, by dostoso-
wać je do aktualnego popytu i osiąg-
nąć dobry poziom rentowności.” 
Jak? Skupiając się w całej Grupie na 3
sprawach, o których mówiliśmy już w
październiku 2008 roku: zasobach
gotówkowych, kosztach i klientach
„Po pierwsze musimy pamiętać, że
nie możemy być liderem rynku, nie
będąc liderem kosztów.” - podkreślał
Michel Wurth - „Działania podejmo-
wane przez nas w odpowiedzi na
kryzys mają na celu strukturalną re-
dukcję kosztów i zwiększenie ren-
towności, by nie stracić
konkurencyjności na poziomie global-
nym. Po drugie musimy gwarantować
naszym klientom takie wartości,
które zabezpieczą ich przyszłość.
Powinniśmy wychodzić im naprzeciw
oferując świetną obsługę, nowe po-
mysły zarządzania łańcuchem do-
staw, oraz coraz bardziej innowacyjne
stalowe wyroby i rozwiązania, które
pozwolą naszym klientom poprawić
własną konkurencyjność”.
Michel Wurth zakończył, podsumo-
wując trzy podstawowe wartości na-
szej spółki: Zrównoważony Rozwój,
Jakość i Przywództwo, które są rów-
nie istotne teraz w trudnych czasach,
jak były w czasach fuzji. Również od-
waga, która powinna cechować
nasze zachowania, ma żywotne zna-
czenie w czasach, w których spotyka
nas tak wiele wyzwań.

Mówią pracownicy>1   ArcelorMittal Warszawa   lipiec 2009
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Szanowni Państwo,

Na sąsiedniej stronie możecie prze-
czytać o powodach trudnych de-
cyzji podejmowanych w Grupie
ArcerloMittal, by dostosować pro-
dukcję do aktualnego zmniejszo-
nego popytu. 
Te problemy nie są nam obce także
w Warszawie. Zmniejszone zapo-
trzebowanie na nasze wyroby po-
woduje konieczność okresowego
zatrzymywania produkcji. Przez
kilka tygodni Huta ArcelorMittal
Warszawa produkowała tylko na
nocnych zmianach, by ograniczyć
koszty energii elektrycznej. 
Aby w pełni dostosować się do po-
trzeb klientów, staramy się wyka-
zać maksymalną elastyczność. To
powoduje, że musimy zmieniać
plany produkcyjne  nieomal w
ostatniej chwili. Zdarza nam się
otrzymywać bardzo cenne sugestie

pracowników, odnośnie organizacji
pracy w tych nietypowych warun-
kach, poprawy procesów technolo-
giczno-produkcyjnych lub wnioski
mające na celu dalszą obniżkę
kosztów. Chętnie je przedyskutu-
jemy z wnioskodawcami i zespołem
techniczno-finansowym. Natomiast
mimo najlepszych  chęci nie znajdu-
jemy partnera do dyskusji o takich
wnioskach, których autorzy zapo-
minają  podać nazwisko i nazwę czy
numer komórki organizacyjnej,  do
której należą.  
Obecna nietypowa organizacja
pracy wymaga od wszystkich pra-
cowników – a szczególnie od tych,
którzy pracują na produkcji – ma-
ksymalnego zaangażowania i wy-
siłku. Chciałbym za ten wysiłek i
zrozumienie, że dla dobra całego
zakładu trzeba czasem poświęcić
prywatne plany, serdecznie
wszystkim podziękować. Myślę, że

taka postawa świadczy o dojrzało-
ści i profesjonalizmie załogi 
ArcelorMittal Warszawa. 
Te pozytywne cechy naszego war-
szawskiego zespołu są dostrzegane
także na poziomie korporacji. Po
kilku miesiącach niepewności spo-
wodowanej kryzysem, dostaliśmy
zielone światło na prace nad dal-
szym projektem, mającym na celu
rozszerzenie asortymentu produkcji
nowej Walcowni Drobnej. Dodat-
kowe wyposażenie pozwoli nam 
w przyszłości zaoferować klientom
nowe wyroby, co z pewnością
zwiększy naszą konkurencyjność.
Uważamy, że pomoże nam to ła-
twiej przetrwać trudny czas deko-
niunktury i w pełni „rozwinąć
skrzydła”, gdy po latach chudych,
przyjdą czasy dobrobytu. 

Henryk Hulin 

List prezesa zarządu

Wizyta w Gdańsku

E – nauka

Program identyfikacji zdarzeń 
potencjalnie wypadkowychMimo iż na stałe mieszka w Gdań-

sku, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski żywo interesuje się hutą
ArcelorMittal Warszawa. Z war-
szawskim zakładem czuje się zwią-
zany od czasów strajku w 1994
roku, podczas którego pomagał
warszawskim hutnikom jako media-
tor. Przy każdorazowym spotkaniu
pyta dokładnie o obecną sytuację
Huty i jej pracowników, o trudności,
sukcesy i największe wyzwania. Tak

też się stało 24 czerwca b.r , pod-
czas wizyty w Gdańsku przedstawi-
cieli ArcelorMittal Warszawa. Prezes
Henryk Hulin, oprócz wyczerpującej
relacji na temat najważniejszych
spraw dotyczących naszej firmy i jej
pracowników, przekazał Księdzu
Arcybiskupowi pamiątkowy album
ze zdjęciami, które zostały zrobione
we wrześniu 2008 roku podczas
uroczystości otwarcia i poświęcenia
Nowej Walcowni Drobnej.

Małogorzata Węcławek
malgorzata.weclawek@arcelormittal.com

W ramach programu pracownicy huty
zgłosili łącznie 27 zdarzeń. 25 zgło-
szeń zawierało jednocześnie propo-
zycję rozwiązania problemu, a w 23
przypadkach rozwiązania te zostały
już zrealizowane. Najwięcj wniosków
zostało złożonych przez pracowni-
ków Działu Jakości (6), Stalowni (5) i
Walcowni (5). Zagrożenia bezpie-
czeństwa dotyczyły najczęściej złego
stanu infrastruktury (np. schody, nie-
równa powierzchnia, barierki
ochronne) oraz rozwiązań technicz-
nych (np. praca z panelem lancy EAF

Program identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych funkcjonuje
w hucie już od roku. Celem programu jest zapobieganie wypadkom przy
pracy poprzez wykrywanie zdarzeń i sytuacji, mogących spowodować
wypadek, ich analizę i podejmowanie działań zapobiegawczych.

E-learning - nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik 
komputerowych i internetu - w dobie obecnych ograniczeń 
budżetowych stanowi cenną alternatywę dla szkoleń tradycyjnych,
przede wszystkim efektywną kosztowo.

22 czerwca prezes Oddziału
PTTK przy ArcelorMittal War-
szawa, Barbara Wojciechowska
wręczyła prezesowi zarządu
AMW Henrykowi Hulinowi „Medal
za pomoc i współpracę”, przy-
znany przez Zarząd Główny Pol-
skiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
Wniosek o uhonorowanie  pre-
zesa Henryka Hulina uzasadniony
był jego zainteresowaniem i
życzliwością dla pracy Oddziału,
widoczną m.in. w przyznaniu no-
wego lokalu w odremontowanej
wartowni Huty, zgodą na umiesz-
czanie ogłoszeń o imprezach, or-
ganizowanych przez Oddział PTTK
i perspektywą organizowania
wyjazdów dla pracowników AMW

Oddział PTTK przy ArcelorMittal
Warszawa organizuje w dniach 
6 – 19 września (14 dni) 
wczasy nad morzem, w Ostrowie
(między Jastrzębią Górą 
a Karwią). Koszt - 750 zł, 
z przejazdem, pełnym wyżywie-

niem (śniadanie, obiadokolacja),
ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zapisy przyjmowane są w nowej
siedzibie Oddziału, w dawnej
wartowni przy bramie głównej
Huty, w poniedziałki ,środy 
i piątki w godz. 9 – 14.

Medal

Ogłoszenie

wiadomości lokalne>Nauka w internecie>

Przyjaciel huty> Pomysł na bezpieczeństwo>

w Stalowni). W Wydziale Walcowni
Drobnej wniosek Zenona Chaciń-
skiego, mechanika, dotyczył montażu
rury odprowadzającej wodę z instala-
cji sprężonego powietrza bezpośred-
nio do kanału zlewowego. Ściekanie
wody na podłoże hali powodowało
zalewanie rozdzielni elektrycznej, a
zastosowane rozwiązanie pozwoliło
usunąć to zagrożenie. Również w
Walcowni Drobnej Wojciech Stokow-
ski, mechanik osprzętu, zapropono-
wał zamontowanie w zsypie do koszy
pod ciągiem walcowniczym łańcu-
chów, które zwalniają prędkość obci-
nanych pasm, a tym samym
zmniejszają prawdopodobieństwo
wypadania obcinków poza kosze. 

Małgorzata Węcławek 
malgorzata.weclawek@arcelormittal.com

Zastosowanie technik e-learningo-
wych daje również możliwość
przeprowadzania szkoleń o znacz-
nie większym zasięgu niż szkolenia
tradycyjne. E-learning nie zastąpi w
pełni szkoleń tradycyjnych, pełni
raczej funkcję uzupełniającą, wy-
maga również dyscypliny i samoor-
ganizacji.
Obecnie Koncern ArcelorMittal ma
podpisane umowy z dwiema glo-
balnymi firmami, specjalizującymi
się w e-learningu – CrossKnow-
ledge i Skillsoft. CrossKnowledge to
europejski lider w rozwijaniu umie-
jętności kierowniczych poprzez
szkolenia on-line, a SkillSoft jest
największą na świecie firmą e-lear-
ningową, ma w swojej ofercie 5000

szkoleń. 
Szkolenia e-learningowe, ze
względu na zakres tematyczny,
skierowane są przede wszystkim do
kadry kierowniczej ArcelorMittal.
Oferta CrossKnowledge jest do-
stępna w języku angielskim oraz
kilku innych językach europejskich.
Obejmuje ona rozwijanie wszyst-
kich kompetencji, uznanych za klu-
czowe przez Grupę: zarządzanie
zmianą, podejmowanie decyzji,
orientacja na wyniki, myślenie stra-
tegiczne, praca zespołowa, efek-
tywna komunikacja, orientacja na
interesariuszy, uczenie się i rozwój.
Zawiera również ścieżki szkole-
niowe, składające się z kilku modu-
łów przeznaczonych dla
konkretnych odbiorców. W tej
chwili opracowanych jest siedem
takich ścieżek (np. Tworzenie war-
tości, Podstawy finansów, Podsta-

wowe narzędzia komunikacji).
Szkolenia Skillsoft traktowane są
jako uzupełniające źródło szkoleń,
oferujące pogłębioną wiedzę w
konkretnych zakresach, np. Six
Sigma, IT Project Management. 
Skillsoft ma w swoim katalogu
również grupę szkoleń w języku
polskim. Jest to 70 szkoleń, m.in.
w następujących zakresach:  rozwój
umiejętności kierowniczych (przy-
dzielanie zadań, wyznaczanie
celów, motywowanie pracowni-
ków), rozwój osobisty (kreatyw-
ność, innowacje, rozwiązywanie
problemów), zarządzanie projek-
tami, księgowość, zarządzanie pro-
duktem, Six Sigma, komunikacja,
negocjacje.
Kursy te opracowane są w sposób
atrakcyjny wizualnie, interaktywny i
aktywizujący uczestnika, z wyko-
rzystaniem szerokiego wachlarza

środków – np. nagrania audio, sy-
mulacje, dialogi, animacje, case stu-
dies oraz dodatkowe pomoce
dostępne on-line. Wszystko to po-
zwala osiągnąć wysoką skutecz-
ność nauczania.
Aby wziąć udział w szkoleniach,
wymagana jest zgoda przełożo-
nego oraz ustalenie celów do
osiągnięcia. Licencja obejmuje do-
stęp przez rok do wszystkich pro-
gramów – bez żadnych ograniczeń,
a minimalne oczekiwania korporacji
dla jednego uczestnika to pięć mo-
dułów CrossKnowledge lub dwa
kursy SkillSoft. 
Nadal dostępny dla nowych użyt-
kowników jest kurs języka angiel-
skiego GlobalEnglish. Obecnie 18
pracowników huty korzysta z tego
programu.

młotki ułatwiajace zbicie szyby 
w razie pożaru. 

Anna Malczewska z działu płac
zglosiła pomysł, by szafki na hyd-
ranty wyposażyć w odpowiednie

Wdrożony pomysł Wojciecha Stokowskiego
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W ArcelorMittal Warszawa ponad
350 osób wzięło udział w jednym lub
kilku punktach programu Dnia BHP. 

Lider na pierwszej linii 
bezpieczeństwa 

Dzień BHP w AMW zaczął się o jeden
dzień wcześniej. 27 kwietnia zorga-
nizowano spotkanie zarządu i kie-
rownictwa z 55 liderami. To właśnie
ich praca i zachowanie mają decy-
dujące znaczenie w zapobieganiu
wypadkom. To oni swoimi działa-
niami mogą bardziej lub mniej sku-
tecznie motywować pracowników
do pracy z wyobraźnią i do walki 
z rutyną.
Dlaczego? Bo lider widzi z wyprze-
dzeniem. To on ma stały kontakt 
z pracownikami na zmianie. To on
może z nimi rozmawiać, zachęcać
do wprowadzania zmian, reagować
gdy widzi, że zasady bezpieczeń-
stwa nie są przestrzegane. 
Bezpieczna praca oznacza często
dodatkowy wysiłek. Bez wsparcia
ze strony liderów pracownicy nie
zawsze są na ten wysiłek gotowi. 

Pożar na Stalowni 

28 kwietnia zaczął się zajęć prak-
tycznych. Na wydziale stalowni 
zawyły syreny informujące o zagro-
żeniu i konieczności ewakuowania
hali. Po kilku minutach pojawił się
wóz strażacki. Mimo zaskoczenia,
pracownicy stalowni sprawnie
przeszli do wyznaczonych punktów
zbiórki. Symulacja pożaru w po-
mieszczeniu hydrauliki siłowej COS
pokazała na szczęście, że wszyscy
wiedzą jak się zachować w razie
niebezpieczeństwa. W ćwiczeniach
wzięło udział w sumie 96 pracow-
ników stalowni i podwykonawców. 

Spotkanie z zarządem

Przebieg ewakuacji oraz inne bie-
żące sprawy, ważne dla codzien-
nego bezpieczeństwa pracownicy
stalowni i walcowni, przedyskuto-
wali podczas popołudniowego
spotkania z zarządem. Mimo co-
dziennych obowiązków przedsta-
wiciele obu wydziałów stawili się
bardzo licznie, szczelnie wypełnia-
jąc salę konferencyjną biurowca.
Obejrzeli też nagranie wywiadu z
prezesem Lakshmi Mittalem. 

Coś dla ducha, coś dla ciała

W namiocie ustawionym tego dnia
przy bramie głównej można było
zrobić szereg badań profilaktycz-
nych. Oprócz badań podstawowych
(pomiar ciśnienia, badanie poziomu
cukru, cholesterolu) w tym roku
można było przeprowadzić kompu-
terowe badanie serca. Z tej możli-
wości skorzystało prawie 90 osób.
Można było też skosztować zdro-
wych przekąsek i posilić się gro-
chówką. Wystawa  dawnych i
nowoczesnych ochron osobistych
pokazała, jak wielki postęp tech-
niczny nastąpił w tej dziedzinie w
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Krew na drogach 

Przedstawiciel policji aspirant Robert
Niedbałko pokazał mrożącą krew 
w żyłach prezentację o przyczynach
wypadków na polskich drogach. 

- Kiedy rozbija się samolot i ginie
150 osób – mówi o tym cały świat.
Tyle samo ginie co miesiąc na pol-
skich drogach. Nikt o tym nie
wspomina – podkreślał, pokazując
na schematach, jak bardzo wydłuża
się droga hamowania przy zwięk-
szeniu prędkości samochodu nawet
o 5 lub 10 km na godzinę.

Ratownicy w akcji 

- Jaka jest pierwsza czynność,
którą należy wykonać, kiedy widzi-
cie wypadek na drodze? – pytali
ratownicy z firmy ArenaL Tika po
przeprowadzeniu pokazu posługi-
wania się defibrylatorem. 
- Po pierwsze: musicie zadbać o
własne bezpieczeństwo, parkując 
i oznakowując swój samochód tak,
by wam nie stała się krzywda pod-
czas udzielania pomocy – podkreślali.
- Potem sprawdzacie, czy osoba
ranna w wypadku oddycha i czy ma
wyczuwalne tętno. Wtedy dzwoni-
cie po pomoc. Jeżeli stwierdziliście,
że ofiara wypadku nie oddycha,
czekając na przyjazd karetki prowa-
dzicie reanimację – sztuczne oddy-
chanie i masaż serca. Pamiętajcie 
o kamizelkach odblaskowych, które
powinniście mieć w samochodzie.
Warto mieć także noże do przeci-
nania pasów. 

Nagrody dla 
Najbezpieczniejszych

Hutnicy, którzy wyróżnili się ak-
tywnością w dziedzinie BHP, otrzy-
mali z rąk prezesa Henryka Hulina,
dyrektora Jana Nowickiego i dyrek-
tor Aliny Bieleckiej specjalne na-
grody – kamery cyfrowe. 
Oto lista nagrodzonych: 
1. PIOTR KRASOWSKI

- STALOWNIA - KIEROWCA
SUWNIC STALOWNI

2. ZBIGNIEW PERLEJEWSKI
- STALOWNIA - LIDER INSPEK-
TOR ELEKTRYK-AUTOMATYK

3. BOGDAN WÓJCIK
- OBSŁUGA TECHNICZNA 
ZAKŁADU – MECHANIK 
RATOWNIK GAZOWY, LIDER

4. WITOLD GRABOWSKI
- MAGAZYN WYROBÓW 
GOTOWYCH – LIDER MAGA-
ZYNU WYROBÓW GOTOWYCH

5. ZBIGNIEW MUTRYNOWSKI
- WALCOWNIA DROBNA 
- OPERATOR CIĄGU WALCOW-
NICZEGO

6. WOJCIECH SZOPLIK
- WALCOWNIA DROBNA 
– MECHANIK

7. SŁAWOMIR BLOCH 
- WALCOWNIA DROBNA 
– PIERWSZY WALCOWNIK

8. RYSZARD MICHALCZYK
- WYKAŃCZALNIE – PIECOWY
- HARTOWNIK, LIDER

9. PAWEŁ MUSZELIK
- WYDZIAŁ KOLEJOWY 
– MECHANIK

Wystawę dawnych plakatów BHP
przy bramie można było oglądać do
połowy czerwca . 
- To wspaniałe przykłady polskiej
szkoły plakatu. Były projektowane
przez uznanych grafików – mówili
zwiedzający. – Ciekawe, że tyle się
zmieniło wokół nas, a wiele z nich
jest ciągle aktualnych - komento-
wano. - Przypominają o ostrożności
w codziennej pracy. Widocznie taka
jest ludzka natura – o bezpieczeń-
stwie trzeba mówić w każdej
epoce...

Dzień BHP 2009
28 kwietnia b.r. po raz czwarty obchodziliśmy w Hucie Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. 
We wszystkich zakładach ArcelorMittal, rozsianych na całym świecie, odbyły się tego dnia spotkania
kadry z pracownikami, panele, ćwiczenia, dyskusje. Wszystko po to, by podsumować codzienną pracę 
i troskę o bezpieczeństwo i zdrowie.
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Jak pisaliśmy w kwietniowym nu-
merze „1”, budową takich osiedli
zainteresowani są deweloperzy 
z firmy PIRELLI Pekao Real Estate,
którzy są współwłaścicielami
działki położonej na tyłach Sta-
lowni. Chcą przekonać władze
miasta i dzielnicy Bielany, że na te-
renach Huty i sąsiadujących trzeba
dopuścić funkcję mieszkaniową.
Dotychczas cały obszar Huty był
przeznaczony tylko na działalność
przemysłową i usługową.  Na wnio-
sek deweloperów w październiku
2008 roku Rada Miasta Warszawy
zadecydowała, że trzeba wrócić do
prac nad „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy”.
Decyzja ta została podjęta między
innymi po to, by przeanalizować
możliwość budowania budynków
mieszkalnych na terenach Huty. 
Komisja Architektury, Urbanistyki
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Dzielnicy Bielany  zebrała się dwu-
krotnie: 10 marca i 12 maja b.r.
Na posiedzeniu 12 maja prezes Pi-
relli RE Ryszard Danielewicz oraz
kierownik projektu Tomasz Chry-
styna przedstawili projekt zbudo-
wania osiedla na 7 tysięcy mieszkań
na działce położonej wewnątrz te-
renu przemysłowego Huty, na ty-

łach Stalowni. Przedstawiciele Pirelli
RE podkreślali, że w pierwszej ko-
lejności planują budowę obiektów
usługowo-handlowych w rejonie
stacji metro Młociny. Potem po-
wstałyby osiedla mieszkaniowe za
Stalownią. 
– Będą oddzielone od hal produk-
cyjnych ekranami. Mieszkańcom nie
będzie przeszkadzać produkcja stali
- twierdził Tomasz Chrystyna.
Prezentacja Pirelli RE wywołała
żywą dyskusję. 
-Moim zdaniem lokalizowanie
mieszkań wewnątrz terenu prze-
mysłowego doprowadzi nieuchron-
nie do sporów – ludzie nie będą
akceptowali tak bliskiego sąsiedz-
twa huty – argumentował radny
Marek Goleń – Poza tym tereny te
leżą w rejonie, w którym przelatują
dziesiątki samolotów z lotniska Be-
mowo. 
- Tak duże osiedle mieszkaniowe
musi być wyposażone w przynaj-
mniej 2 poradnie zdrowotne. Czy
Pirelli RE zamierza je wybudować?
- pytał radny Wojciech Borkowski. 
- Potrzebne będą także drogi
szkoły, przedszkola – podkreślali
Marek Goleń i Ilona Soja-Kozłowska
- przewodnicząca komisji. – Czy
Pirelli RE zamierza przekazać
miastu nieodpłatnie grunty pod bu-
dowę obiektów na cele publiczne?
- Miasto ma swoje obowiązki, które
musi wypełniać. Ja na pewno nie
mogę składać deklaracji o przeka-

zywaniu terenów – to by naruszało
święte prawo własności – odpowie-
dział prezes Ryszard Danielewicz. 
Prezes ArcelorMittal Warszawa
Henryk Hulin podkreślił, nawiązując
do kwestii prawa własności, że
80% terenu objętego wnioskami
Pirelli to własność ArcelorMittal
Warszawa. 
- Pragnę Państwu raz jeszcze
uświadomić kilka faktów. Miesz-
kańcy osiedli planowanych przez
Pirelli Pekao RE będą mieli następu-
jące sąsiedztwo: drogę szybkiego
ruchu, która powstanie na przedłu-
żeniu trasy mostu Północnego; Sta-
lownię produkującą co godzinę –
zarówno podczas dnia jak w nocy -
90 ton płynnej stali; Nową Walcow-
nię, o zdolnościach produkcyjnych
650 tysięcy ton rocznie; firmę 
Silscrap przerabiającą 2,5 tys ton
złomu dziennie; firmę produkującą
gazy przemysłowe oraz hałdę od-
padów hutniczych. 
- Warto zastanowić się także nad
tym, co się dzieje z miastami, w
których umiera przemysł. Takim
miastem jest np. Detroit w USA. 
Liczebność mieszkańców tej met-
ropolii spadła o połowę, a wiele
dzielnic straszy opustoszałymi do-
mami – podkreślał Henryk Hulin. 
- Budowa osiedli mieszkaniowych
może spowodować likwidację Huty.
Trzeba pamiętać, jakie to przyniesie
skutki ekonomiczne. W 2008 roku
Huta wpłaciła do budżetu państwa

ponad 55 milionów złotych i kupiła
materiały za ponad 900 milionów
złotych. Jeżeli zakład zostanie zlik-
widowany, zamiast tych wpływów
pojawią się kwoty, które budżet
państwa będzie musiał wydać w
formie zasiłków dla bezrobotnych –
argumentowała profesor Maria
Sierpińska – rektor Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
Po dogłębnej dyskusji członkowie
Komisji Architektury, Urbanistyki
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii

Dzielnicy Bielany wyrazili stanowi-
sko, że „przeznaczenie gruntów
przemysłowych na byłych terenach
Huty Warszawa zapisane w Stu-
dium Zagospodarowania Prze-
strzennego dla miasta stołecznego
Warszawy powinno zostać bez
zmian tj. tereny usługowo-przemy-
słowe”. Komisja stwierdziła po-
nadto, że „koncepcja zabudowania
tego terenu budynkami mieszkal-
nymi spowoduje zapewne w przy-
szłości protesty mieszkańców,

wynikające z uciążliwości związa-
nych z działalnością Huty oraz 
bliskością zjazdu z trasy Mostu Pół-
nocnego. 
Problematyczne jest również za-
pewnienie dla tak dużej liczby
mieszkańców infrastruktury spo-
łecznej i technicznej”. 
Teraz stanowisko w tej sprawie po-
winna wyrazić Rada Dzielnicy 
Bielany. Nastąpi to zapewne 
po wakacjach. 

Małgorzata Węcławek
malgorzata.weclawek@arcelormittal.com

Chodzi również o to, by każdy 
pracownik ArcelorMittal Warszawa
uświadomił sobie, że jego praca 
ma wpływ na jakość wyrobów 
i ochronę środowiska oraz że twór-
cze myślenie może poprawić wa-
runki pracy. Cel ten jest realizowany
przez zachęcanie pracowników
Huty do zgłaszania
pomysłów/wniosków, dotyczących
poprawy:
- jakości wyrobu/procesu,
- wydajności,
- stanu technicznego urządzeń,
- organizacji pracy,
- zużycia surowców/materiałów,
- ochrony środowiska,
- obniżenia kosztów.

Prawo do wzięcia udziału w progra-
mie mają wszyscy pracownicy Huty
z wyjątkiem pracowników szczebla
zarządzającego (kierowników dzia-
łów/wydziałów i powyżej). Wnioski
zaakceptowane wstępnie przez
kierownika działu/wydziału rozpa-

trywane są przez Komisję, składa-
jącą się z Dyrektora Produkcji,
przedstawiciela związków zawodo-
wych, przedstawiciela Działu 
Personalnego oraz kierownika zain-
teresowanego działu/wydziału.
Każdy pomysł zaakceptowany do
realizacji jest nagradzany. Wyso-
kość nagrody - w przedziale 
100 - 500 zł netto - ustala Ko-
misja, w zależności od uzyskanych
wyników. Nagroda zostaje wypła-
cona po wdrożeniu pomysłu. 
Ponadto, po zakończeniu danego
roku (w styczniu roku kolejnego),
spośród wszystkich zgłoszonych -
przyjętych i odrzuconych pomy-
słów - zostanie wylosowanych pięć
nagród dodatkowych. Jeden po-
mysł zostanie wybrany do warto-
ściowej nagrody specjalnej.
W ciągu trzech miesięcy funkcjo-
nowania programu w ArcelorMittal
Warszawa zgłoszono 40 wniosków.
31 pomysłów przedstawili pracow-
nicy Walcowni Drobnej P20, 4
wpłynęło ze Stalowni, a 5 z Działu
Zakupów. 34 wnioski zostały już
zrealizowane. 
Wnioski z Walcowni Drobnej doty-

czą głównie usprawnień technicz-
nych. Oto kilka przykładów: 
WTP - Sławomir Tupaczewski
(specjalista automatyk) - zmniej-
szenie awaryjności instalacji po-
przez wykonanie wizualizacji, m.in.
oczyszczania osadu oraz podpięcie
do wizualizacji WTP czujników wib-
racji wentylatorów chłodni.

Piec - Sławomir Tupaczewski
(specjalista automatyk) - umożli-
wienie kontroli sadzenia gorących
kęsów ze Stalowni poprzez dołoże-
nie dodatkowych przycisków w wi-
zualizacji pieca. 
Ciąg walcowniczy - Grzegorz 
Bratek (lider zmiany) - skrócenie
czasu przebudów i zmniejszenie

liczby zakleszczeń pasma poprzez
zastosowanie na pewne profile
chłodnic o większej średnicy rury
Osprzęt - Jan Klusek (mechanik
osprzętu) - skrócenie czasu prze-
budów i poprawa bezpieczeństwa
poprzez wykonanie przyrządu do
wymiany skrzynek na klatkach pio-
nowych
Chłodnia - Jan Wąsikowski (me-
chanik) - wykonanie przyrządu do
wymiany rolki nożycy 450T, zmiana
konstrukcji przelotu za SH3
Również wnioski ze Stalowni to
ulepszenia techniczne i pomysły
pozwalające na lepsze wykorzysta-
nie surowców.
Jacek Mata (lider zmiany) zapro-
ponował wykorzystanie drutu alu-
miniowego, który na skutek
poplątania, zerwania lub zaklesz-
czenia nie może być wykorzystany
ponownie na piecu LF, gdzie poda-
wany jest przez specjalne urządze-
nie. Można go za to wykorzystać
jako dodatek do kadzi w trakcie
spustu z EAF, zastępując lub uzu-
pełniając podawane dotąd piramidki
lub gąski aluminium. 
Stefan Murawski (lider mechanik)

przedstawił kolejny pomysł (o po-
przednim pisaliśmy w kwietniowym
wydaniu „1”). Zaproponował on
wykonanie przyrządu do regulacji 
i ustawiania palników JET 6 w piecu
EAF z zastosowaniem kątomierza
oraz wskaźnika laserowego. (foto)

Wniosek Stanisława Szemeli
(Dział Zakupów) i Mirosława Bu-
kowskiego (Magazyny Centralne),
dotyczący zmiany sposobu pako-
wania i dostarczania antracytu do
Stalowni, pozwoli zaoszczędzić ok.
900 000 zł rocznie. Antracyt gra-
nulowany był dotychczas kupowany
w workach typu big-bag i dostar-
czany do Magazynu Żelazostopów.
Stąd był wysyłany do Stalowni. 
Pomysł polega na kupowaniu 
antracytu luzem i dostarczaniu 
bezpośrednio do Stalowni (rejon
składowiska złomu). Do pieca jest
podawany bezpośrednio czerpakiem.
Wdrożenie projektu nie wymagało
żadnych nakładów finansowych 
i spowodowało również polepszenie
jakości wsadu do pieca poprzez 
wyeliminowanie polietylenowych
worków typu big-bag. 

>

Mieszkania na terenie huty 
to nie jest dobry pomysł
Komisja Architektury, Urbanistyki Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Dzielnicy Bielany 12 maja b.r.
przyjęła stanowisko w sprawie terenu ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. oraz terenów bezpośrednio są-
siadujących uznając, iż powinny one zachować przeznaczenie usługowo-przemysłowe. 
Oznacza to, iż radni Bielan podzielili zdanie, że budowanie osiedli mieszkaniowych na działkach położo-
nych w środku terenu przemysłowego Huty oraz w jej najbliższym sąsiedztwie to nie jest dobry pomysł.

W marcu br. ogłoszony został program motywowania pracowników Huty do innowacyjności. 
Program ma zachęcić do aktywnego angażowania się w doskonalenie wielu obszarów huty.

40 pomysłów na lepszą pracę 
Innowacje
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W naszej firmie na dobre rozgościły
się nowoczesne metody i narzędzia
stosowane w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, takie jak ocena okresowa,
wartościowanie pracy, czy wreszcie
badanie satysfakcji pracowników. 
W Polsce to  narzędzie jest nadal
stosunkowo rzadziej używane - ko-
rzystają z niego głównie korporacje
zachodnie i firmy z kapitałem za-
granicznym. Prawdą jest także, że
częściej sięgają po nie firmy duże,
w których trudno jest w inny spo-
sób dotrzeć do wszystkich pracow-
ników lub  posiadające wiele
oddziałów, rozrzuconych po Polsce.
W hucie badania opinii pracowników
służą doskonaleniu i rozwojowi na-
szej organizacji. Wynikiem każdego
badania są informacje, które dotyczą
zarządzania personelem, współpracy
między komórkami organizacyjnymi,
efektywności systemu komunikacji,
barier w osiąganiu zamierzonej efek-
tywności działania oraz wielu innych
zagadnień, istotnych z punktu wi-
dzenia Zarządu Huty. 
Badanie służy ponadto analizie 
potrzeb szkoleniowych, oczekiwań
płacowych, czynników motywują-
cych, postaw wobec pracy, po-
ziomu identyfikacji naszych
pracowników z firmą.
Ostatnio przeprowadzone badanie 
w hucie to tzw. Badanie organizacji
wśród kadry kierowniczej. Miesiąc
temu grupa osób zaliczana do kie-
rownictwa – poza Zarządem – wy-
pełniła 25-stronicową ankietę. To
cykliczne badanie – IV edycja -
przyszło nam zrobić w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej; gospodarka w
skali świata i kraju rozwija się wolniej.
Wszyscy nie tylko jako pracownicy,
ale przede wszystkim konsumenci i
właściciele gospodarstw domowych,
zdążyliśmy doświadczyć skutków
słabszej koniunktury. Teoretycy w
dziedzinie badania opinii i satysfakcji
podkreślają, że systematyczne bada-
nia mają większą wartość i wnoszą
istotny wkład w zarządzanie firmą
poprzez możliwość uchwycenia zja-
wisk i problemów w czasie. Zatem
przekonani o słuszności decyzji o
przeprowadzeniu kolejnego badania
oddaliśmy ankiety w ręce naszej
kadry kierowniczej. Zwrot ankiet
wyniósł 100%, tzn. wypełnili ją
wszyscy, którzy otrzymali – 35
osób. Wszystkim bardzo serdecznie
dziękujemy za  poświęcony czas.

Wyniki

Analizując kolejno oceniane wskaź-
niki: motywacji do pracy, możliwo-
ści rozwoju, identyfikacji z firmą,
oceny merytorycznej stanowiska
pracy, troski o pracownika (sprzęt,
bhp), komunikacji, satysfakcji ze
świadczeń pozapłacowych, równo-
wagi pomiędzy życiem a pracą, a
nawet wynagrodzeń, okazało się,
że mają miejsce duże wzrosty. Od-
setek osób zadowolonych z powy-
ższych elementów, poza płacami,
wynosi od ok. 75 do ok. 90%.
Kadra kierownicza nie tylko jest za-
dowolona  z obecnej pracy, prawie
80% wiąże swoją dalszą przyszłość
z Hutą, a zaledwie parę procent
szuka innej pracy. (Ryc. 1, 2, 3)
Obszar płac, tradycyjnie nisko oce-
niany przez większość pracowni-
ków, wskazuje na poprawę
zadowolenia. (Ryc. 4)
Kadra kierująca Hutą satysfakcję
czerpie w znacznym stopniu z relacji
interpersonalnych. Z wysoką oceną
spotkali się zarówno podlegli pra-

cownicy, zespoły, które kierownicy
prowadzą, jak i przełożeni. Wykony-
wanie powierzonych zadań jest
możliwe i daje przyjemność zarówno
dzięki dobranym zespołom jak i
dobrym przełożonym. (Ryc. 5, 6)
Badając mocne i słabe strony Huty
zapytaliśmy o ocenę jej funkcjono-
wania. Tu także jest lepiej niż w po-
przednich badaniach. Kierownicy
dobrze oceniają organizację i struk-
turę Huty. W oczach kadry kierow-
niczej Huta ma dobrą i pewną
pozycję rynkową, co z pewnością
powiększa komfort pracy. (Ryc. 7)
W całym rozbudowanym badaniu
obszar, który został oceniony go-
rzej niż w poprzednich edycjach, to
procedury, ich użyteczność i zakres
stosowania. Plan działania, który
powstaje, będzie musiał położyć
duży nacisk na to zagadnienie. Tym
bardziej, że to zwłaszcza kierow-
nicy są odpowiedzialni za tworze-
nie, wdrażanie i przestrzeganie
procedur. Jeżeli dostrzegają gorsze
funkcjonowanie procedur, nie wolno
zlekceważyć tego sygnału.
W ramach dalszej oceny firmy kie-
rownicy analizowali współpracę we-
wnętrzną pomiędzy różnymi
działami oraz pracę działów, które
wspierają inne obszary i służą więk-
szości pracowników. W ocenie po-
szczególnych jednostek największe
uznanie uzyskały: dział personalny,
Prezes/CEO i dział bhp. (Ryc. 8)
Kadra kierownicza dobrze po-
strzega komunikację w hucie, czuje
się angażowana  w bieżące sprawy
firmy. Pewien niedosyt w zakresie
informacji mają kierownicy w przy-
padku dłuższej strategii, co w
obecnej sytuacji gospodarczej wy-
daje się uzasadnione.
Kadra kierownicza to w większości
pracownicy o więcej niż dziesięcio-
letnim stażu pracy, od kilku lat zaj-
mujący się zarządzaniem, dobrze
oceniający współpracowników, prze-
łożonych i firmę, w której pracują. 
To także ludzie mający duże poczu-
cie własnej wartości i możliwości.
Należy im powierzać odpowiedzialne
zadania, zapewniając środki, rzetelnie
rozliczać za ich realizację. Duże zna-
czenie ma dla nich możliwość nauki i
rozwoju oraz sprawiedliwa ocena
przełożonego, a także uznanie z jego
strony. (Ryc. 9)

Lustro organizacji
Badanie opinii pracowników jest lustrem organizacji; wprawdzie niczego nie ukryjesz, ale za to bardzo
wiele dostrzeżesz i zdołasz w porę zareagować

Jestem zadowolony(a) z pracy 
w Hucie

Mam świadomość wpływu mojej
pracy na efektywność całej firmy

Mam motywację do pracy
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ków do dobrej pracy

... jest dobrym kierownikiem

... jasno i precyzyjnie formułuje cele 
i zadania przydzielone podległym
pracownikom

... umie właściwie rozpoznawać 
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działa motywująco na pracowników

Wysokość podwyżek w Hucie jest
powiązana z efektywnością pracy
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Ja to uwielbiam – mówi z uśmie-
chem Michał Gościński. – Nasza
praca nie polega tylko na powta-
rzaniu wyuczonych czynności –
możemy coś tworzyć. Bardzo to
lubię, choć czasem bywa nerwowo.
I szybko trzeba się uczyć. 
Zespół tworzą młodzi specjaliści:
oprócz Michała Gościńskiego, Sła-
womir Tupaczewski i Maciej Sta-
wecki oraz automatycy zmianowi:
Arkadiusz Tokarski i Marek Myszka. 
W Hucie pracują przeważnie od 2007
roku. Sławomir Tupaczewski i Maciej
Stawecki na początku pracowali jako
automatycy na Stalowni, później
przeszli szkolenia we Włoszech, aby
móc obsługiwać nową Walcownię
Drobną, Arkadiusz Tokarski w Wal-
cowni P20 jako automatyk pracuje
dopiero od 6 miesięcy.
- Koledzy na Stalowni bardzo nam
pomogli. Dużo się od nich nauczy-
liśmy, to na pewno ułatwiło nam
pracę w pierwszych – najtrudniej-
szych - miesiącach po rozruchu Wal-
cowni P20 – mówi Maciej Stawecki. 
- No i przez ten czas nauczyliśmy
się topografii zakładu, nabraliśmy
trochę doświadczenia w hutnictwie
- mówi Sławomir Tupaczewski 
- Ja przedtem pracowałem, uru-
chamiając nowe linie  produkcyjne
w przemyśle spożywczym. Co
prawda sterowniki Siemensa S7
działają wszędzie podobnie, ale

znajomość specyfiki zakładu jest
bardzo ważna w codziennej pracy.
Zgodnie twierdzą, że najtrudniejsze
chwile przeżyli, gdy po wyjeździe
specjalistów firmy Danieli zostali
sam na sam z urządzeniami nowej
Walcowni Drobnej. 
- W trakcie rozruchu uczyliśmy się
obserwując, ale to nie to samo, co
samemu znajdować wszystkie po-
trzebne odpowiedzi. - mówi Arka-
diusz Tokarski. 
- Teraz jesteśmy dużo mądrzejsi,
wiele problemów rozwiązaliśmy
sami. Przy kolejnym pobycie kolegów

z Danieli będziemy dużo bardziej do-
ciekliwi – wiemy teraz, jakie zada-
wać pytania i co drążyć najbardziej –
mówi Maciej Stawecki. Kolejne wy-
zwania, stawiane przez walcownię
traktują jak  ciekawe zadania. 
- Ciągle się kłócimy, bo każdy z nas
ma inny pomysł na rozwiązanie da-
nego problemu. Ale w końcu wybie-
ramy jeden z nich - ten, który
wydaje nam się najlepszy. Autor po-
mysłu staje się szefem tego pro-
jektu – inni pomagają. Czyli
najpierw burza mózgów,  a potem
praca zespołowa – opowiada Mi-

chał Gościński. 
Podkreślają, że umiejętność pracy 
zespołowej ma dla nich ogromne
znaczenie. Pracują na zmianach,
często sami stają przed konieczno-
ścią znalezienia przyczyny jakiejś
awarii. Dlatego każde nowe doświad-
czenie przekazują sobie skrupulatnie
– ta wspólna wiedza pozwala każ-
demu z nich na szybsze działanie.
- Bez konieczności dzwonienia do
kolegów po nocy – śmieją się. 
Napracowali się ciężko nad syste-
mem układania prętów w rejonie
nożycy, ponieważ początkowo

pręty dłuższe niż 18 metrów za-
kłócały cały układ. Po nocy spę-
dzonej przy komputerze udało się
wprowadzić pręty 19-metrowe.
Samo cięcie prętów na miarę też
wymagało usprawnień. 
- Nieźle się też napracowaliśmy nad
przyjmowaniem ze stalowni gorą-
cego wsadu – opowiadają. 
Początkowo nie udawało się tego
zrobić; załadowanie gorących
kęsów do pieca rozregulowywało
cały system. I znowu ślęczenie nad
programami – rozwiązywanie ma-
tematycznych łamigłówek. 
W końcu gorące kęsy przestają być
wyzwaniem.
- Teraz Walcownia przyjmuje je ze
Stalowni regularnie. Daje nam to
niezłą satysfakcję, bo to w końcu
ważna sprawa – ogromna oszczęd-
ność gazu. I środowisko na tym
zyskuje – podkreśla Michal Gościński. 
Sławomir Tupaczewski opowiada 
o wprowadzonych zmianach, które
usprawniają pracę operatorów.-
Dodałem wraz z Markiem Myszką
wizualizację prasy zendry na
oczyszczalni wody. Operator ma
podgląd i nie musi wędrować do
samej prasy, żeby sprawdzić, co się
dzieje. Dzięki nowej aplikacji widzi
wszystko na swoim stanowisku . 
Cały zespół bardzo docenia szkole-
nia, które oferuje im ArcerloMittal
Warszawa. 
- To, że możemy się ciągle uczyć,
jest naprawdę super. Mieliśmy
szkolenia w Warszawie, jeździliśmy
kolejno do Gliwic, żeby uczyć się

programu STEP 7. 
- Pracę lubimy coraz bardziej, bo
czujemy się już pewniejsi, więcej
umiemy. Ale trzeba przyznać, że
czasem bywa nerwowo – bo każda
awaria to przestój w produkcji 
i wszyscy czekają na szybkie roz-
wiązania z naszej strony.
- Po awarii, która powoduje wyłą-
czenie całej walcowni, jest tylko 20
minut na przywrócenie zasilania.
Ale kiedy się umie to zrobić po
kolei, czynność po czynności –
takie przywrócenie walcowni do
życia sprawia ogromną przyjem-
ność – mówi Michał Gościński,
który jest także elektrykiem. 
Praca w Hucie jest intensywna;
zmiany, dyżury w czasie week-
endów, trochę utrudniają życie 
rodzinne. Ale wielkim plusem jest
kreatywność.
- Czujemy, że kierownictwo doce-
nia to co robimy, nawet jeśli cza-
sami zdarzają nam się „wpadki”.
Najważniejsze dla nas jest to, że
nasi szefowie nie chcą  nas ograni-
czać, nie wsadzają nas do klatki. Je-
żeli jest problem - mamy go jak
najszybciej i najlepiej rozwiązać, ale
nikt nad nami nie stoi i nie narzuca
nam, jak mamy to zrobić. 
Słowo „inżynier” pochodzi od łaciń-
skiego „ingenium” – oznaczającego
w zależności od kontekstu: „talent”,
„wynalazczość”.
- W Hucie takie inżynierskie podej-
ście jest szanowane. W wielu in-
nych firmach tak nie jest 
– podkreśla Michał Gościński. 

Ewa Karpińska 
ewa.karpinska@arcelormittal.com

Czy rower powinien mieć światła
odblaskowe? Co robić, gdy ktoś za-
słabnie? Jak się zachować, gdy ko-
lega się skaleczy? Czy można
przechowywać proszek do prania
razem z jedzeniem? Czy hałas jest
zdrowy?

Na te i wiele innych pytań można
było znaleźć odpowiedź w trakcie
zajęć, prowadzonych w bielańskich
szkołach podstawowych w ramach
akcji „Uważamy na niebezpieczniki”.
Są one częścią programu edukacyj-
nego,  realizowanego z inicjatywy

ArcelorMittal Warszawa pod patro-
natem Urzędu Dzielnicy Bielany. 
Nauczyciele prowadzili lekcje w
oparciu o 5 gotowych scenariuszy,
opracowanych przez metodyków na
zlecenie AMW. Dotyczyły one bez-
pieczeństwa w domu, w szkole, na
drodze. Na kolejnych lekcjach nau-
czyciele rozmawiali z dziećmi o tym,
które zabawy mogą być niebez-
pieczne. Jedna z lekcji została po-

święcona umiejętności
rozpoznawania niebezpiecznych sy-
tuacji oraz zasadom udzielania
pierwszej pomocy.
Do każdego tematu dzieci otrzymały
kolorowe „karty pracy” zawierające
quizy, historie obrazkowe, krótkie

zadania do wykonania na lekcji. 
- Dzieci były naprawdę zaintereso-
wane tematem. Słuchały jak urze-
czone. Z przyjemnością uzupełniały
karty pracy, kolorowały ilustracje –
podkreślają nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej nr. 209 im. Hanki Or-
donówny - Program był bardzo po-
trzebny. Obserwujemy, że nasi
uczniowie zaczęli ostrożniej postę-
pować w sytuacjach, kiedy nie ma z
nimi osób dorosłych – twierdzą pe-
dagodzy. 
- Bardzo ciekawie opracowane karty
pracy – oceniają nauczyciele SSP 
nr 289 im. Henryka Sienkiewicza. 
Ostatnia lekcja całego cyklu po-
święcona była pracy hutników. Pro-
wadzili je: Jan Woliński, Grzegorz
Kielich, Janusz Ekielski i Ewa Karpiń-
ska. Za pomocą prezentacji multi-
medialnej opowiadali dzieciom o
tym, co produkuje się w hucie, jakie
przedmioty codziennego użytku
wykonane są ze stali, na co hutnicy
muszą szczególnie uważać podczas
pracy i jak zabezpieczają się przed
gorącem, pyłem i hałasem. 
- Spotkanie z przedstawicielami Huty
ArcelorMittal Warszawa to świetny
pomysł. Prezentacja podobała się za-
równo dzieciom, jak i nauczycielom –
podkreśla Elżbieta Zając – dyrektor
SSP nr 100 przy ulicy Wolumen 3. –
A możliwość przymierzenia hutni-
czych strojów ochronnych była

strzałem w dziesiątkę!. 
- Realizując program “uważamy na
niebezpieczniki “ Huta ArcelorMittal
Warszawa pokazała, że dba nie
tylko o bezpieczeństwo własnych
pracowników i podwykonawców,
lecz że stara się uwrażliwić na
kwestie bezpieczeństwa w życiu
codziennym także społeczność 
lokalną. – mówi Jan Woliński.
- W trakcie naszej prezentacji pyta-
liśmy dzieci, czy wiedzą gdzie lu-
dzie najczęściej ulegają wypadkom.
Padało wiele odpowiedzi Ale mało

które dziecko, a nawet mało który
nauczyciel wiedział, że 9 na 10
wypadków zdarza się w domu, w
normalnych codziennych sytua-
cjach – mówi Grzegorz Kielich. 
- Dlatego warto rozmawiać o takich
codziennych prostych zasadach
bezpieczeństwa nawet z małymi
dziećmi – podkreśla Janusz Ekielski. 
W programie „Uważamy na niebez-
pieczniki” wzięło w sumie udział
2199 dzieci i 96 nauczycieli.
- Odwiedziliśmy 13 szkół na Biela-
nach. Przeprowadziliśmy 37 lekcji 

o zawodzie hutnika w grupach 
40 – 50-osobowych. Mamy z tego
satysfakcję, bo nasze spotkania
były przyjmowane entuzjastycznie
– mówi Jan Woliński.
- My też się czegoś nauczyliśmy. Po
tym doświadczeniu wiemy,  że jest
taki czynnik szkodliwy dla zdrowia,
który występuje zarówno w hucie,
jak w szkołach podstawowych 
– uśmiecha się Grzegorz Kielich 
– Poziom hałasu wydaje się czasem
porównywalny... 

>

Najpierw burza mózgów 
– potem praca zespołowa
Pięcioosobowy zespól automatyków nowej walcowni P-20 jest zgodny co do jednego: o ich pracy
można powiedzieć bardzo wiele, ale nie to, że jest nudna czy monotonna.

Co grozi zarówno hutnikom, jak dzieciom 
w szkołach podstawowych?

Uważamy na niebezpieczniki

Od lewej: Arkadiusz Tokarski, Michał Gościński, Sławomir Tupaczewski, Maciej Stawecki. 
Na zdjęciu brakuje Marka Myszki
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Zofia Kochan

Uroczyste spotkania z okazji Dnia
Hutnika to tradycja, którą kontynu-
uje Stowarzyszenie Przyjaciół Huty
Warszawa. W poprzednich latach
hutnicy korzystali z gościnności
Bielańskiego Ośrodka Kultury, 
w bieżącym roku zarząd SPHW 
nawiązał w tej sprawie kontakt 
z zarządem ArcelorMittal Warszawa
i z burmistrzem Dzielnicy Bielany.
Spółdzielnia Budowlano-Mieszka-
niowa  „Chomiczówka” udostępniła
salę lustrzaną w Klubie Mieszkań-
ców przy ul. Pabla Nerudy 1. 6 maja
tu właśnie spotkali się byli pracow-
nicy Huty. Po raz pierwszy mogli 
w imprezie uczestniczyć z małżon-
kami. Łącznie przybyło 95 osób.
Zarząd ArcelorMittal Warszawa re-
prezentowała dyrektor ds. pracow-
niczych Alina Bielecka oraz rzecznik
prasowy Ewa Karpińska. Wraz z bur-
mistrzem Zbigniewem Dubielem
przy stole zasiedli wiceburmistrzo-
wie: Marek Keller i Grzegorz 
Pietruczuk oraz prezes SBM „Cho-
miczówka” Edward Młynarczyk 
i wiceprezes Marian Szczepaniak.
Wszystkich serdecznie przywitał
prezes SPHW Zbigniew Karpiński 

i prezes Edward Młynarczyk.
W części artystycznej wystąpił ze-
spół Retro Trio z solistką Bogumiłą
Dziel-Wawrońską, który przypo-
mniał zebranym piosenki, bliskie
sercom warszawiaków.
Mniej oficjalną część spotkania wy-
pełniły przyjacielskie rozmowy przy
stolikach. Odnowiły się wspomnie-
nia z lat pracy i turystycznych wy-
jazdów wraz z rodzinami.
Smaczny podkład do pogawędek,
sponsorowany przez zarząd Arce-
lorMittal Warszawa, przygotowała
firma „Sodexho”. Sponsorem kon-
certu był Wydział Kultury Urzędu
Dzielnicy Bielany.
Dzięki staraniom Haliny Szerszeń, 
w holu Klubu można było obejrzeć
zdjęcia z historii Huty.
Opinie, przekazywane prezesowi
Zbigniewowi Karpińskiemu świad-
czą, że hutnicy byli bardzo zado-
woleni z organizacji i przebiegu
spotkania, służącego podtrzymy-
waniu więzi dawnych pracowników
z Hutą. Ten kierunek zarząd SPHW
będzie kontynuował, organizując
dla emerytów zwiedzanie Huty 
i umożliwiając im poznanie aktual-
nej produkcji i nowych technologii.

Krótko ze świata

Michał Gościński pracuje w Hucie ArcelorMittal Warszawa od roku. 
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, na której ukończył Wy-
dział Elektryczny ze specjalnością „Automatyka i Inżynieria Kompute-
rowa”. Po pięcioletniej pracy w sektorze farmaceutycznym zdecydował
się na hutnictwo. Pracuje w Walcowni P 20 jako specjalista automatyk. 
- Zafascynował mnie tak duży obiekt. Nowa Walcownia jest wypo-
sażona w bardzo nowoczesne urządzenia. To stawia  nam automa-
tykom niemałe wyzwania, ale i daje duże pole do popisu – mówi
Michał Gościński. 
Od kilku miesięcy kieruje 9–osobową grupą elektryków Walcowni P20. 
- To świetny zespół, tworzony przez doświadczonych fachowców
oraz młodych kreatywnych techników, pomagamy sobie wzajemnie
w realizacji pomysłów usprawniających naszą pracę, razem potrafimy
usunąć każdą awarię elektryczną. Jestem zadowolony, że mogę być
członkiem tak wykwalifikowanego zespołu.
Michał Gościński mieszka w Legionowie. Jest  żonaty, 
ma 1,5-rocznego synka Jakuba. 
- Chyba też będzie inżynierem – mówi z dumą Michał – Już teraz
próbuje naprawiać swoje zabawki za pomocą wkrętaka!

Poznajmy się

Ameryka 
Aditya Mittal odwiedza ArcelorMittal Dofasco 
Dyrektor do spraw finansowych i członek zarządu odpowiedzialny
za sektor Wyrobów Płaskich w Ameryce Północnej i Południowej
Aditya Mittal odwiedził  ArcelorMittal Dofasco (Kanada) i wziął
udział w spotkaniu z zespołem zarządzającym sektorem Flat Carbon
America, które było poświecone podsumowaniu działalności bizne-
sowej w tym obszarze (Business Area Review - BAR). 20.05.2009

ArcelorMittal Mines Canada w walce z nowotworami piersi 
26 kobiet z ArcelorMittal Mines Canada (Quebec, Kanada) zorgani-
zowało Krajowy Dzień Dżinsu, podczas którego udało się zebrać
3200 $ na badania naukowe raka piersi. 12.05.2009

Afryka 
ArcelorMittal zatwierdza projekty w Liberii
Komitet do spraw Funduszy Celowych (Dedicated Funds Commit-
tee), zarządzający Funduszem Okręgowego Rozwoju  ArcelorMit-
tal, zatwierdził  pierwsze projekty inwestycyjne dla okręgów
Nimba, Grand Bassa i Bong. 15.05.2009

Europa
1500 pracowników protestuje w Luksemburgu przeciwko
tymczasowym zwolnieniom 
Według danych podanych przez luksemburską policję blisko 1500
osób wzięło udział w manifestacji przed siedzibą główną Arcelor-
Mittal w dniu, w którym odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie
Wspólników. 12.05.2009

Nowy Prezes Wykonawczy i nowy szef odpowiedzialny 
za Francję 
Członek Zarządu Grupy Christophe Cornier otrzymał nominację na
prezesa wykonawczego ArcelorMittal France. Hervé Bourrier został
nowym szefem odpowiedzialnym z Francję. Zastąpił on Daniela
Soury-Lavergne, który przeszedł na emeryturę. 28.05.2009

ArcelorMittal Liège zatrzymuje drugi wielki piec 
Pracownicy przygotowali tymczasowy postój wielkiego pieca B 
w ArcelorMittal Liège (Belgia). Jednocześnie opracowano założenia
optymalnego ponownego rozruchu pieca. 18-19.05.2009

Międzynarodowe
Doroczne Walne Zgromadzenie Wspólników  
Wszystkie uchwały przedstawione na Walnym Zgromadzeniu
Wspólników zostały przyjęte znaczną większością głosów.
12.05.2009

Światowa produkcja stali płynnej w kwietniu 2009 
Światowa produkcja stali płynnej w 66 krajach raportujących do
Światowego Stowarzyszenia Stalowego World Steel Association
(worldsteel) wyniosła w kwietniu b.r. 89 milionów ton metrycz-
nych (mmt). Stanowi to 23,6% spadek w stosunku do produkcji
odnotowanej w kwietniu  2008. 20.05.2009

ArcelorMittal ogłasza emisję Obligacji o wartości 
2,5 miliarda EUR
ArcelorMittal ukończył  wycenę dwóch serii obligacji denominowa-
nych w euro, o zagregowanej wartości podstawowej 2 500 000
000 EUR. 27.05.2009

Więcej informacji na www.myarcelormittal.com 

Dzień Hutnika 
na Chomiczówce 

Niespodziewani
goście

Przyjaciel 
szkoły 2009

Nowa 
piaskownica

W czerwcowy poranek w Hucie 
ArcelorMittal Warszawa pojawili się
niespodziewani goście. Rodzina łosi
postanowiła zwiedzić nasz zakład,
zapuszczające się w rejony nowej
Walcowni Drobnej P20. Odgłosy
produkcji nie zakłóciły im prze-
chadzki. Po kilkugodzinnym space-
rze łosie postanowiły wrócić do
Puszczy Kampinoskiej. 
- Obecność łosi w Puszczy Kampi-
noskiej, jest efektem sztucznego
przywrócenia gatunku na teren, 
z którego on niegdyś ustąpił 
- mówi Jan Danyłow, asystent nau-
kowy w Dziale Nauki i Monitoringu
Przyrody Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. - Projekt był realizo-
wany na początku lat 50-tych
ubiegłego wieku. Dzięki niemu łoś,
herbowe zwierzę Kampinoskiego
Parku Narodowego, na powrót stał
się mieszkańcem podwarszawskich
lasów. Ssak tej wielkości - dorosłe
byki osiągają wagę nawet 400 kilo-
gramów - nie może pozostawać
bez widocznego wpływu na środo-
wisko, które zamieszkuje, w związku
z czym drzewostany Puszczy Kam-
pinoskiej znajdują się pod bardzo
silną presją liczącej obecnie blisko

300 osobników populacji łosia. Za-
równo to ograniczenie bazy pokar-
mowej oraz przestrzeni, jak też
skłonność tego gatunku do podej-
mowania dalekich wędrówek, po-
woduje, że kampinoskie łosie
migrują. Niestety, kierując się
wzdłuż naturalnych korytarzy eko-
logicznych, a głównym z nich jest
na Mazowszu dolina rzeki Wisły,
łosie, a także inne zwierzęta wy-
chodzące z Puszczy Kampinoskiej,
trafiają często do lasów miejskich
Warszawy lub wręcz do samego
miasta.
Jan Danyłow podkreśla, że przy
spotkaniu z łosiem należy zacho-
wać ostrożność. 
- Nierzadko spanikowane zwierzę,
znajdujące się w obcym środowisku
i narażone na gamę nieznanych za-
pachów, dźwięków i źródeł sztucz-
nego światła, może zatracić
wrodzony lęk przed człowiekiem, 
a nawet wykazywać zachowania
agresywne.
W takiej sytuacji pamiętać należy o
zachowaniu bezpiecznego dystansu
do nietypowego gościa i pozwoleniu
odpowiednim służbom na działanie. 

W Przedszkolu nr 334 im. „Jasia 
i Małgosi” przy Agorze 12 dzieci
bawią się w nowej piaskownicy,
która powstała dzięki pomocy 
ArcelorMittal Warszawa.  
- Nasze przedszkole istnieje od
ponad 30 lat. Przez wiele lat nazy-
wane było „hutniczym przedszko-
lem”, w związku z bliskim
sąsiedztwem huty oraz osiedlem,

wśród którego jest umiejscowione.
Dziś także chodzą tu dzieci, których
rodzice pracują w ArcelorMittal
Warszawa – mówi dyrektor Kata-
rzyna Pawlik. Zastępca Dyrektora 
– Anna Bratek śmieje się, że związki
przedszkola z hutą są aktualne 
– choćby dzięki jej rodzinie. Mąż
Grzegorz Bratek jest liderem
zmiany Walcowni drobnej P20.

Szkoła Podstawowa numer 273
imienia A. Landy przyznała Arcelor-
Mittal Warszawa tytuł „Przyjaciel
szkoły 2009” Sąsiadująca z Hutą
szkoła przy ulicy Balcerzaka 1 do-
ceniła naszą akcję „Uważamy na
niepezpieczniki” oraz pomoc w za-

kupie książek do szkolnej biblioteki.
Dziękujemy za wyróżnienie i ży-
czymy dzieciom miłej lektury takich
klasyków, jak „Dzieci z Bullerbyn”,
„Opowieści z Narnii” czy „Pan Sa-
mochodzik i Księga Strachów”.


